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 ملخص البحث
 ومتهيدا وفصلني :يتضمن البحث مقدمة   

ففي املقدمة ذكرت عن نشأة االختالف يف كالم هللا ، مث يف التمهيد ذكرت تعريف أهل    
 السنة واجلماعة وجممل اعتقادهم يف كالم هللا سبحانه .

أما يف الفصل األول: فذكرت تعريف الكالبية ونشأهتم ، وجهودهم القيمة يف الرد على    
صادر التلقي عند أتباع الكالبية هوالعقل  وتقدميه على النقل،وإن  املعتزلة ،مث بينت أن من م

 كان ابن كالب يقدم النقل على العقل إال يف مسائل حمدودة.

مث تطرقت لعقيدة الكالبية فبينت أهنم يتفقون مع أهل السنة واجلماعة يف إثبات أمساء هللا   
 املسائل الفرعية املتعلقة هبا. احلسىن،وإثبات الصفات الذاتية مع اختالفهم معهم يف بعض

أما مذهبهم يف الصفات االختيارية فإهنم خيالفون السلف يف هذه املسألة ، متفقني مع    
املعتزلة فيها ، منعاً للقول حبلول احلوادث بذاته عز وجل، وأما مذهبهم يف اإلميان فقد خالفوا 

، ومل يدخلوا العمل يف حقيقته  السلف حيث جعلوا حقيقة اإلميان هو اإلقرار والتصديق فقط
، كما مل يقولوا بزايدته ونقصانه إال أهنم يوافقون السلف يف قضية مرتكب الكبرية ، وقضية 

 رؤية املؤمنني هلل سبحانه تعاىل يف اآلخرة ، ويف مسائل القضاء والقدر.
مع وأما موضوع الفصل الثاين فهو: مذهبهم يف الكالم اإلهلي حيث وجدانهم خمتلفني 

السلف يف مجيع ما يتعلق به ؛ فكان أول من قالوا أبن القرآن قدمي ، وأنه بال حرف وصوت 
، وأنه معىن واحد ، وأن حقيقة الكالم هو الكالم النفسي. وعليه فالبحث يتضمن عرضاً 

 خمتصرا ملذهبهم .
، واحلمد  وهللا اهلادي إىل سواء السبيل ، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 هلل رب العاملني.
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ABSTRACT 
 A Summary of a Master Degree Research. From Muhammad Amin 

Abdullhamid,  about The Position of Sunni 

Islam(AhluSunnahwalJama'ah)from The Doctrine of AL-Kulabia in the Word 

of Almighty Allah. 

The research includes Introduction, preface and two chapters 

In the introduction, I mentioned the arising of differences in The Word of Allah, 

and in the preface I mentioned the definition of Sunni Islam and all their doctrines 

in The Word of Almighty Allah. 

In the first chapter I mentioned the definition of AL-Kulabia, their emerging, and 

their valuable efforts to respond to Al-Mu'tazila. Then I showed the resources of 

receiving knowledge in the followers of Kulabiaby prioritizing the mind more 

than Qur'an and Sunnah, though IbnuKulabused to prioritizing the Qur'an and 

Sunnah more than mind except for some issues. Moreover, I showed that AL-

Kulabia doctrine agreed with Sunni Islam in The Names of Almighty Allah and 

His Essence Characteristics with some disagreements in some minor issues.  

However, in the aspect of Allah's Voluntary Characteristics they disagree with the 

Sunni Islam, but they agree with AL-Mu'tazila. The encounter of incidents are 

forbidden of Allah  

In the aspect of their faith, they disagreed with Sunni Islam by making the true 

faith just recognition and believing, without the application, and they do not 

increase it of decrease it. Except they agree with Assalafin the major sins doer and 

The Fate and Destiny of Almighty Allah. 

In chapter two: was about their doctrine in The Word of Allah, where their 

doctrines are different with the Assalafin all aspects that relate to it. They were the 

first who said The Qur'an is old, The Word of Allah has no letter of voice, The 

Word of Allah has one meaning, and the truth of speech is the psychological 

speech.  
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 مقدمة
شكر وتقدير

 هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناإن احلمد    
 من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده

 ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله .. أما بعد 
ن ربياين  اللذيين ،لوالدي  فبعد شكر هللا ال يسعين إال أن أتقدم جبزيل شكري وعظيم امتنا   

وأخص  ،عون وتسهيل للصعب وإرشاد وتعليم مث لكل من أسدى إيل معروفا من  صغريا ،
ابلذكر  فضيلة الدكتور / حممد السيد البساطي انئب رئيس قسم الدعوة وأصول الدين  

ية ، على من عناية ورعاى إعداد هذا البحث ،ملا أوالين املشرف علو ،  بكلية العلوم اإلسالمية
 جلزاء ،فجزاه هللا أحسن ا ،الرغم من كثرة انشغاالته وأعبائه العلمية 

 ، أخي سليمان وحسان وجماهدمنهم يف البحث أنسى من كانوا يعينونين  وال
 مجيع العاملني واملنتسبني يف جامعة املدينة العاملية املاليزية،كما أتقدم بشكري وتقديري إىل 

التميمي، وسائر  علي بن خليفة بن حممد /معايل األستاذ الدكتوروأخص ابلذكر مديرها 
يبذلونه من خدمات صادقة ألبنائهم  املسئولني من العلماء واملشايخ واإلداريني على ما

 الطالب ، فأحسن هللا جزاءهم ووفقهم يف الدنيا واآلخرة
 وجعل ذلك يف موازين حسناهتم
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 حمتوايت البحث

دان حممد ، سي  املرسلنيو العاملني ،  والصالة والسالم على أشرف األنبياء احلمد هلل رب    
 وعلى آله وصحبه أمجعني ، أما بعد .

هلا هذا أن أكمل وأعظمها ومن أمتها ،  وسابغة كثرية  لى األمة احملمديةفإن نعم هللا ع   
ْساَلمَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَمِت  َعَلْيُكمْ  َوأمَْتَْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَـْومَ  الدين }  (1){  ِديًنا اإْلِ

صلى هللا عليه وسلم وأرشدان إليه وكان  رسول هللا إايه ومل يرتك صغرية وال كبرية إال علمنا    
على احملجة البيضاء  ليلها  أن ترك أمته صلى هللا عليه وسلم  ومن رمحته ابملؤمنني رحيما ،

:  هبما متسكتم ما تضلوا لن أمرين، فيكم تركت: " قال ها ، ال يزيغ عنها إال هالك ر كنها
 (2)" نبيه وسنة هللا كتاب

ا فكانو  ؛ عليه وسلم صلى هللا صحابة رسول هللا من وعلى هذا النهج  سار سلف األمة      
                                                         ،سلم و أيخذون عقيدهتم وأخالقهم من كتاب هللا وسنة نبيه  صلى هللا عليه 

لسنة او  ورثوا الكتابلف هذا اجليل جيل التابعني الذين كانوا خري خلف خلري سلف ،خو    و
 .،وساروا على هدي النبوة 

عاليم وقد كان سلف هذه األمة  جياهدون يف سبيل هللا ، إلعالء كلمته ونشر ت   
،ومت هلم فتح كثري من البلدان واألقاليم ،ودخل معظم أبناء هذه البالد يف دين اإلسالم اإلسالم

، وكانت هذه األقاليم املفتوحة مليئة ابلدايانت واملذاهب املختلفة ، وكان دخول اإلسالم 
فيها كاشفا لباطل هذه الدايانت واملذاهب ، مما أاثر بغض القلوب املريضة من أهل هذه 

                                                            

 3سورة املائدة، اآلية ،  ((1
 بتحقيق ، العربية الكتب إحياء دار ط( 899 /2)، ابلقدر القول عن النهي ،ابب القدر املوطأ،كتاب يف مرسال مالك اإلمام رواه  (2)

 » يف األلباين وحسنه( نبيه ةسن) بدون( 2/890)  النيب حجة ابب ، احلج ،كتاب مسلم صحيح يف وجاء ،  لباقي عبدا فؤاد حممد:
 . (186)برقم  «مشكاة املصابيح
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موا بنشرها بني صفوف يه ومعهم معتقداهتم الباطلة ،وقافدخلوا ف سالم وأهله ،البالد لإل
 املسلمني ابخلداع والتمويه ،وبشىت أساليب النفاق .

القضاء على دين اإلسالم وأهله  وافظهرت الفرق الكالمية ، كما برز دعاة الباطنية ، وأراد   
وكثر اجلدل يف املسائل االعتقادية تفرق بني صفوف  األمة ، ونشأ بسبب ذلك اختالف و  ،

 ، كالكالم يف القدر والصحابة ومرتكب الكبرية والذات اإلهلية وما ينبغي هلا من الصفات .
اجلهمية املعطلة ألمساء هللا وصفاته ، مث خرجت : ومن الفرق الت برزت يف هذ الوقت    

وكذلك  نصوص الوحيني ،املعتزلة اللذين استبدوا يف بعض املسائل ابلرأي واهلوى دون 
 اخلوارج والشيعة واملرجئة .

ونتيجة لذلك بدأ الصراع بني احلق والباطل  يشق طريقه بني صفوف املسلمني ، ومع    
بن حنبل أكثر  األايم وانقضاء السنوات ازداد شدة ، حىت بلغ ذروته يف أايم اإلمام أمحد مرور

ودعوهتم  ، اء العباسيني مبذهبهماخللف حيث متكنت املعتزلة من إقناع بعض،  من ذي قبل
  وذلك يف عهد املأمون واملعتصم والواثق . مل الناس على القول خبلق القرآن ابلقوة ،حل

نة ، وتصدى اإلمام أمحد رمحه هللا هلذه احمل فامتحنوا العلماء يف ذلك وآذوهم يف أبداهنم ،   
ذن هللا أجنهم وتعذيبهم ، حىت وصرب على س حىت سجنوه ، وجادل املعتزلة ودحض شبههم

بنصر السنة وقمع البدعة  ، حني تسلم املتوكل زمام احلكم ، فأحيا هللا به مذهب أهل السنة 
وعلت راية احلق ، وابتدأ نشاط الدعوة ابلعودة إىل العقيدة الصحيحة ، عقيدة أهل السنة  ،

  .الفلسفية واجملادالت الكالمية واجلماعة  من جديد قبل أن تغطى عليها املفاهيم
عبدهللا بن كالب  : هلم جهود مشكورة يف الرد على املعتزلة كان   وكان من ضمن اللذين    

وقد صنف لذلك مصنفات يف املسائل اخلالفية ، ورد على  ، نسب إليه فرقة الكالبيةتالذي 
وكان من تلك  ذلك ،سلف يف له مل يكن أتى ببدع عجيبة وغريبة  أنه إال شبه اخلصوم ،

  .مسألة كالم هللا سبحانه وتعاىل الت ابتدعتها الكالبية املسائل
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 على الكالبية يف مسألة الكالم ووقد رأيت أن يكون موضوع حبثي للماجستري هو الرد    
وذلك )موقف أهل السنة واجلماعة من عقيدة الكالبية يف كالم هللا سبحانه وتعاىل (  هأمسيت

 تية :لألسباب اآل
هذه  ولعل هذا البحث يسهم يف إزالة بعض قلة املصادر يف عقيدة الكالبية -1

اإلشكالية.

املهمة  الت خالف فيها الكالبية خاصة من املسائل معرفة موقف السلف من القضااي - 2
كالم هللا سبحانه وتعاىل .  الت متس أصل العقيدة كمسألة

 قليلة جدا  فهي كما قلنا بحثوأما الدراسات السابقة يف امل
 سواء كانت مصادر قدمية أو حديثة 

خاصة كتاب مقاالت اإلسالميني أليب و فمن املصادر القدمية  كتب الكالم والفرق ،    
للشهرستاين  احلسن  األشعري ، وأصول الدين والفرق بني الفرق للبغدادي ،وامللل والنحل

 درء تعارض العقل والنقل ، ومنهاج السنة وجمموع الفتاوى  ثل :،وكتب ابن تيمية م
إال أن آراء الكالبية يف هذه الكتب متفرقة ومشتتة وحيتاج إىل حبث ومجع وكتاب اإلميان 

 صياغة .إعادة و 
 غريها ادر احلديثة منها رسائل جامعية و املصو    

آراء  للدكتور حسن حمرم احلويين ، وكتاب"  "الكالبية وأثرها يف املدرسة األشعرية "مثل 
الفرق اإلسالمية يف كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية الكالبية والساملية " للدكتور عبدالرمحن 

 ... عبدهللا إبراهيم الشدي ولألسف مل أقف على املصدرين 
   وكذلك من الكتب والدراسات السابقة كتاب "آراء الكالبية العقدية وأثرها يف     
 األشعرية "هلدى بنت انصر بن حممد الشاليل     
"للدكتور حممد عبدا لرمحن اخلميس وغري حوار مع أشعري ويليه املاتريدية ربيبة الكالبية  و"

وملا كانت هذه املصادر واملراجع الت تقدمت حتتاج إىل صياغة ، من الرسائل والكتب ذلك
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مت بصياغتها صياغة مناسبة تناسب أهل  تطويل،ق رية جديدة مبسطة من غري تثقيل أوعص
 .عز وجل العصر إبذن هللا 

 أمهية البحث :

 الفكر اإلسالمي م اإلهلي من أهم القضااي الت أثري النقاش حوهلا يفتعترب مسألة الكال - 1
منهج السنة وقد أبلى علماء السلف يف الدفاع عن  ، والقول خبلق القرآنمنذ ظهور الفرق 

كثريون وكان من ضمنهم   وقد ضل فيها أقوام بالء احلسن ردا وأتليفا وحتمال ،هذه املسألة ال
و هذه الفرقة أوجدت أقواال يف االعتقاد نتيجة العتمادها على املنهج ؛  فرقة الكالبية :

أن تنسب إليهم هذه األقوال  االعقلي الكالمي مل يسبقها يف هذه األقوال أحد ، فكان جدير 
مثل القول ابلكالم النفسي وانه معىن واحد . فكان هذا البحث حماولة تقريب  وتسهيل 

 ملعرفة مسائل االعتقاد عندهم واألمور الت أحدثوها.
 ذا جند أنذلك هلد الت اشتهرت وذاعت بع لألشعريةاملدرسة املؤسسة  تعترب الكالبية -2

ألن ؛ فيد يف فهم عقيدة األشعرية بعمق دراستها تو  ، يةكالب  األشعرية آراءأكثر 
.  األشاعرة الكالبية أسالف

 أهداف البحث :
تسهيل وتقريب مسائل العقيدة لعموم الناس . -1

بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة يف كالم هللا سبحانه وتعاىل. -2

عرض آراء الكالبية إبمجال يف عموم مسائل العقيدة . -3

و موقف أهل السنة  الكالبية ابلتفصيل يف مسألة كالم هللا سبحانه وتعاىلعرض آراء  -4
.واجلماعة من عقيدهتم

 منهج البحث :
 سلكت يف كتابت للبحث املنهج اآليت :و     
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طلبا للتسهيل والتقريب لعموم الناس ، إال يف خمتصرة عرض آراء الكالبية بصياغة  -1
 احلال مع كما هوابلتفصيل  فأذكر النص مث أعقبه ابلرد  يف مسألة الكالم حالة الرد

 الفصل الثاين من البحث .
مل يصل إلينا شئ مما ذكر من مؤلفات ابن كالب، وذلك فاالعتماد يف بيان آرائه وأقواله -2

إمنا يكون بواسطة الناقلني عنه ، وأهم مصدر لذلك ما كتبه األشعري يف املقاالت ، وما ذكره 
 يف كتبه ، شيخ اإلسالم

وهلذا كان جل اعتمادي يف هذا البحث على كتاب "مقاالت اإلسالميني" أليب احلسن     
 األشعري و "وأصول الدين والفرق بني الفرق "للبغدادي وكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ومن كتب املعاصرين "آراء الكالبية العقدية وأثرها يف األشعرية "هلدى بنت انصر بن     
"للدكتور حممد عبدالرمحن الكالبية املاتريدية ربيبة شاليل.و" حوار مع أشعري ويليه حممد ال
،وآراء عبدهللا ابن كالب لسامل ساجناقلي،والعقيدة السلفية للجديع ،وموقف ابن تيمية اخلميس

 من األشاعرة للمحمود .
 اعتمد هنا على آراء ابن كالب لتمثيل مذهب الكالبية ألمرين : -3
 ملؤسس للمذهب .ألنه ا -
موافقة أصحابه ونشرهم آلرائه إال فيما ندر وسأبني يف موطنه . -

ترمجة األعالم املذكورين يف البحث ترمجة خمتصرة.  -2

ختريج األحاديث واآلاثر . -3

وضع فهارس للبحث كالتايل : -4

فهرس اآلايت القرآنية. -

ر.فهرس األحاديث واآلاث -

فهرس األعالم. -

 ملوضوعات .فهرس ا -
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 خطة البحث :وأما 
 :فقد اشتمل البحث على مقدمة ومتهيد وفصلني 

 وفيها عناصر: , املقدمة
 وتقدير شكر -1

 أمهية البحث. -2

 أسباب اختيار البحث . -3

 الدراسات واألحباث السابقة . -4

 أهداف البحث . -5

 منهج البحث. -6

 خطة البحث. -7
 ن :وفيه مبحثا:  التمهيد

 التعريف أبهل السنة واجلماعة . املبحث األول /
 املبحث الثاين/ جممل اعتقاد أهل السنة واجلماعة يف كالم هللا .

 الفصل األول  / التعريف ابلكالبية  وفيه مباحث :
 املبحث األول / التعريف ابلكالبية .

 نشأة الكالبية وتطورهم وجهودهم يف الرد على املعتزلة .  املبحث الثاين /
 مصادر التلقي عند الكالبية . / املبحث الثالث

 املبحث الرابع/ أصول ومبادئ الكالبية .
 أشهر رجال الكالبية. املبحث اخلامس/

 املبحث السادس/ حكم أهل السنة واجلماعة يف الكالبية .
 : الفصل الثاين / موقف أهل السنة واجلماعة من عقيدة الكالبية يف كالم هللا سبحانه
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  : أربعة مباحثو وفيه  متهيد  
 مباحث :ثالثة وفيه : تمهيد ال

 .املبحث األول /حد الكالم 
 .املبحث الثاين/حد املتكلم 

 . املبحث الثالث / أقوال الفرق يف كالم هللا
  : وفيه مطلبان ؟كالم نفسي أم حقيقي  هل كالم هللا /املبحث األول 

 املطلب األول : قول الكالبية كالم هللا هو الكالم النفسي .

 واجلماعة من قوهلم ابلكالم النفسي .املطلب الثاين : موقف أهل السنة 
 / هل كالم هللا حبرف وصوت, وفيه مطلبان : ثايناملبحث ال

 املطلب األول : قول الكالبية :كالم هللا ليس حبرف وال صوت .

 املطلب الثاين : موقف أهل السنة واجلماعة من قوهلم كالم هللا ليس حبرف وال صوت.
 ىن واحد ال يتغري ,وفيه مطلبان :/ هل كالم هللا مع املبحث الثالث 

 املطلب األول : قول الكالبية :كالم هللا معىن واحد اليتغري.

 املطلب الثاين : موقف أهل السنة واجلماعة من قوهلم كالم هللا معىن واحد اليتغري .
  :وفيه مطلبان كالم هللا  قدمي / هل   رابعاملبحث ال

 هللا قدمي .املطلب األول : قول الكالبية :كالم 

 املطلب الثاين : موقف أهل السنة واجلماعة من قوهلم كالم هللا قدمي .
 يف إعداد هذا البحث ،أشكر هللا سبحانه وتعاىل على توفيقه وبعد هذا العرض املوجز فإنين 

وأسأله سبحانه أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي ، وصلى هللا على سيدان حممد 
 مجعني .وعلى آله وصحبه أ
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 ن :: وفيه مبحثا متهيد

 التعريف أبهل السنة واجلماعة . /األول املبحث               
 جممل اعتقاد أهل السنة واجلماعة يف كالم هللا .املبحث الثاين/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ل /التعريف أبهل السنة واجلماعة املبحث األو 
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و عام فهطالق الالق خاص ، أما اإلالسنة واجلماعة إطالقان: إطالق عام وإطألهل    
   مجيع الطوائف إال الرافضة . مقابل الشيعة، فيدخل فيه

سوى أهل من  ، فال يدخل فيه وأما اإلطالق اخلاص فهو مقابل املبتدعة وأهل األهواء   
قولون: إن القرآن غري خملوق، وإن احلديث والسنة احملضة الذين يثبتون الصفات هلل تعاىل، وي

، واملراد يف هذا املقام  هللا يرى يف اآلخرة، وغري ذلك من األصول املعروفة عند أهل السنة
 (1).   اإلطالق اخلاص

صلى هللا عليه  -ههنا: الطريقة املسلوكة يف الدين وهي ما عليه الرسول واملراد ابلسنة    
االعتقادات واألعمال واألقوال، وإن كان الغالب ختصيص وخلفاؤه الراشدون من  -وسلم 

 (2).  اسم السنة مبا يتعلق ابالعتقادات ألهنا أصل الدين، واملخالف فيها على خطر عظيم

 (3). نا: االجتماع الذي هو ضد الفرقة واملراد ابجلماعة هه   

 -صلى هللا عليه وسلم  -أهل السنة ألهنم متسكوا بسنة النيب : فأهل السنة واجلماعة هم    
 (4) وهديه، واقتفوا طريقته ابطنا وظاهرا، يف االعتقادات واألقوال واألعمال

 
 
 

                                                            

)جامعة 1،حتقيق حممد رشاد سامل: ،ط نقض كالم الشيعة القدريةمنهاج السنة النبوية يف ( انظر : ابن تيمية ،أمحد بن عبداحلليم ، (1
، حتقيق :  , جمموع الفتاوى(، وابن تيمية ،أمحد بن عبداحلليم  2/221م،) 1986 -هـ  1406اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية(، 

(، واحلوايل ،سفر بن عبد 4/155م )1995هـ/ 1416عبد الرمحن بن حممد بن قاسم )جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف(
  ( ،16م )ص1986-هـ 1407الكويت( -)الدار السلفية 1،ط  منهج األشاعرة يف العقيدةالرمحن  ، 

يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم،حتقيق : شعيب  جامع العلوم واحلكم( انظر : ابن رجب ، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد، (2
 (.2/120م( )2001 -هـ 1422،)بريوت :مطبعة مؤسسة الرسالة، 7األرانؤوط و إبراهيم ابجس ط

 (.3/157جمموع الفتاوى ) (انظر: ابن تيمية ،أمحد بن عبداحلليم ،(3
 ( .2/120،مرجع سابق ،)وابن رجب ( ، 3/358،)املرجع السابق(انظر: (4
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ألهنم اجتمعوا على احلق وأخذوا ؛  (1)وأهل السنة واجلماعة هم اجلماعة الت جيب اتباعها    
تباع، وترك البدع ، وعلى اجلهاد، وعلى السنة واإل به، وألهنم جيتمعون دائما على أئمتهم

 ( . 2)واألهواء والفرق 

رواية  -صلى هللا عليه وسلم  -لشدة عنايتهم حبديث النيب ؛ وهم أهل احلديث واألثر    
 ( .3)ودراية واتباعا، فهم يقدمون األثر على النظر 

بيده والذي نفس حممد »: -صلى هللا عليه وسلم  -املذكورة يف قوله  (4)وهم الفرقة الناجية     
 « .، واحدة يف اجلنة وثنتان وسبعون يف النار لتفرتقن أمت على ثالث وسبعني فرقة

  . (5)« اجلماعة»قيل: اي رسول هللا من هم؟ قال:  
ال تزال طائفة من »: -صلى هللا عليه وسلم  -املذكورة يف قوله  (6)وهم الطائفة املنصورة   

   . (7)« أمت ظاهرين على احلق، ال يضرهم من خذهلم حىت أييت أمر هللا وهم كذلك
م إىل يوم أتباعهبعوهم، و ، وات الصحابة رضوان هللا عليهم :وهم السلف، إذ املراد ابلسلف    

 . الدين
 

                                                            

رواه احلاكم يف املستدرك « فمن أراد حببوحة اجلنة فيلزم اجلماعة» -صلى هللا عليه وسلم  -( كما  ورد ذلك يف نصوص كثرية منها قوله (1
 ( وصححه.1/114)
 ند أهل السنة واجلماعةطريق اهلداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد ع( ، ويسري ،حممد ،3/157سابق،) )(  ابن تيمية ، مرجع (2

 (.20م()ص: 2006 -هـ1427) 2،ط
،حتقيق: سيد خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة( ، املوصلي ، حممد بن حممد ، 3/347( ابن تيمية ، املرجع السابق ،)(3

 ( .563م(" )2001 -هـ 1422مصر ،-) دار احلديث ،القاهرة1إبراهيم،ط 
 ( .370، 347، 3/345السابق، ) ابن تيمية ، املرجع  (4)

( وهذا احلديث مشهور، وله ألفاظ متعددة، 3992( برقم )2/1322يف سننه ،كتاب الفنت ، ابُب افرتاق األُمم ،) ابن ماجه( رواه (5
( برقم 1322، 2/1321( ، وابن ماجه يف سننه أيضا )4597، 4596( برقم )198، 4/197منها ما رواه أبو داود يف سننه )

( ، واحلديث صححه ابن تيمية. انظر: املرجع السابق 2641، 2640( برقم )26، 5/25( ، والرتمذي يف سننه )3993، 3991)
 ( .1492( برقم )3/480( ، واأللباين "السلسلة الصحيحة" )3/345)
 ( .3/159( ابن تيمية ، مرجع سابق ، )(6
ال تزاُل طائفة من أُمت ظاهرين على احلق ال يُضرُهم من »هللاُ عليه وسلم: يف صحيحه  يف كتاب اإلمارة،ابب قوله صلى مسلم  ( رواه(7

 ( .1920( برقم )1523 /3« )خالفُهم
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 (1)وقد يراد ابلسلف القرون املفضلة الثالثة املتقدمة    

 . املبحث الثاين/ جممل اعتقاد أهل السنة واجلماعة يف كالم هللا

يعتقد أهل السنة واجلماعة أن هلل صفة الكالم ، وهي صفة قائمة به غري ابئنة عنه كسائر    
وال يشبه كالمه كالم  لكالم ،وكالمه تعاىل أحسن ا ،(2)صفاته ،يتكلم هبا مبشيئته واختياره 

من مالئكته ورسله  ؛ ويكلم به من شاء من خلقه ، إذ اخلالق ال يقاس ابملخلوق ، املخلوقني
 وسائر عباده ، بواسطة إن شاء وبغريها .

رة ر اآلخيف الدا ويسمعه عباده ،قيقة من شاء من مالئكته ، ورسله ويسمعه على احل   
 ،موسى  معهفس موسى وانداه حني أتى الشجرة بصوت نفسهبصوت نفسه ، كما أنه كلم 

 .وصوته ال يشبه أصواهتم 
 .( 3)وكلماته تعاىل ال هناية هلا . ومن كالمه : القرآن ، والتوراة ، واإلجنيل    

 عليه هللاد صلى بل حممحد قومل ينـزله على أن كالمه ، تكلم به حروفه ومعانيه ، فالقرآ   
أمسعه حممدا و  ، سلمليه و وأمسعه جربيل حممدا صلى هللا ع عليه السالم ، أمسعه جربيلوسلم ، 

 أمته .
تلوه التالون أبلسنتهم ، وهو املكتوب يف اللوح احملفوظ ، وهو الذي يف املصاحف ، ي   

وهو الذي يف  ، وينسخه النساخ ، ويسمعه السامعون آبذاهنم ، أبصواهتمويقرؤه املقرئون 
ه ومعانيه ، تكلم هللا به على احلقيقة ، فهو كالمه على احلقيقة ال  ، حبروف احلفاظ صدور

تصرف : كالم غريه ، منه بدأ، وإليه يعود ، وهو قرآن واحد منزل ، غري خملوق ، كيفما 

                                                            

 ( 3/157) جمموع الفتاوى(  ابن تيمية ، (1
 (372 /12)، املرجع السابق ( ابن تيمية ،(2
عبد هللا بن احملسن الرتكي ط  -حتقيق : شعيب األرنؤوط  شرح العقيدة الطحاوية,أيب العز، صدر الدين حممد بن عالء الدين ،  ( بن(3

العقيدة السلفية يف كالم رب و اجلد يع ، عبد هللا يوسف ، (،207-1/172)م 1997 -هـ 1417بريوت( -)مؤسسة الرسالة 10
 (95-83م )ص1995-هـ 1416الرايض ( -)دار اإلمام مالك  2،ط الربية
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كاتب ، وحيث تلي ، وكتب ،   فظ ، أو حبفظ حافظ ، أو خبطبقراءة قارئ ، أو بلفظ ال
 كفر .فمن مسعه فزعم أنه خملوق فقد  وقرئ ، 

 .(1)ال أقول خالق وال خملوق فهو مثل من قال: القرآن خملوق  ومن قال :   
ة من كالمه ، فالقرآن من كالمه ، والتورا هللا تعاىل ينقسم ويتبعض ويتجزأ ، وكالم   

والفاحتة بعض القرآن ، وآية التوراة ، والتوراة غري اإلجنيل ، والقرآن غري  واإلجنيل من كالمه ،
 . (2)بعض البقرة ، وسورة البقرة غري سورة آل عمران ، وهكذا سائر كالمه الكرسي 

 كما أنه تعاىل تكلم ابللغات ، فالتوراة ابلعربانية ، والقرآن ابلعربية ، واإلجنيل ابلسراينية ،    
هكذا و     (3)ليس يف القرآن ،  ويف القرآن من املعاين ما ليس يف التوراة ، وفيها من املعاين ما

 سائر كالمه .
 .كما أن كالمه تعاىل يتفاضل ، فيكون بعضه أفضل من بعض     

 و        وكل ذلك كالم هللا تعاىل غري خملوق ، أبلفاظه وحروفه ، ال يشبه كالم اخللق .    
أصوات العباد وحركاهتم ابلقرآن ، وورق املصحف ، وجلده ، ومداد الكتابة ، كل ذلك و 

من احلروف املنطوقة املسموعة املسطورة احملفوظة ، كالم هللا تعاىل خملوق مصنوع ، واملؤلف 
   (4)غري خملوق حبروفه ومعانيه 

 هذه مجلة االعتقاد يف كالم هللا تعاىل .
                                                            

هـ 1405الكويت(  –)دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي 1، احملقق: بدر يوسف املعتوق طالسنةصريح الطربي ،حممد بن جرير ،  ((1
)دار العاصمة(  1، احملقق: علي بن عبد العزيز بن علي الشبل، ط , التبصري يف معامل الدين( ،والطربي، حممد بن جرير19-18،)ص 
 -هـ 1410الرايض ( -)دار الراية 1احملقق: د. عطية الزهراين، ط، السنة اخلالل ، أبو بكر أمحد بن حممد،م.،و 1996 -هـ  1416
 األثيويب، وعثمان معطي، رضا ،حتقيق :بطة البن الكربى اإلابنةحممد،  بن هللا عبيد هللا عبد بطة، أبو ابن (،و5/129م، )1989
 .(355 -216 /5) الرايض( والتوزيع، للنشر الراية التوجيري ) دار ومحد النصر، سيف بن والوليد الوابل، ويوسف

 .(301 /12) الفتاوى جمموعابن تيمية ، ((2
 عمري هادي بن ربيع بن حممد: ، احملققالسنة أهل عقيدة وشرح احملجة بيان يف احلجة حممد، بن األصبهاين ، إمساعيل ((3

 (.1/352م )1999 - هـ1419 الرايض(،/  السعودية - الراية )دار2املدخلي،ط
 رشاد حممد الدكتور: ،حتقيق والنقل العقل تعارض درءاحلليم،  عبد بن تيمية، أمحد وابن ،(402 /3)، الفتاوى جمموع ابن تيمية ,( (4

 . (95-83ص)املرجع السابق اجلديع ، ،و  (272 /7) م 1991 - هـ 1411اإلسالمية( سعود بن حممد اإلمام )جامعة 2سامل ط
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 وإليك بعض األدلة على إثبات صفة الكالم هلل تعاىل :
 من أدلة الكتاب :-1 

 (1){  َتْكِليًما ُموَسى اّللَُّ  وََكلَّمَ  }قال هللا تعاىل 
ُهمْ  بـَْعض   َعَلى بـَْعَضُهمْ  َفضَّْلَنا الرُُّسلُ  تِْلكَ }       . (2){ َدَرَجات   بـَْعَضُهمْ  َوَرَفعَ  اّللَُّ  َكلَّمَ   َمنْ  ِمنـْ

 من أدلة السنة : -2 
هريرة، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " احتج آدم وموسى، فقال له  عن أيب

موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من اجلنة، فقال له آدم: أنت موسى الذي 
اصطفاك هللا برساالته وبكالمه، مث تلومين على أمر قدر علي قبل أن أخلق " فقال رسول هللا 

                                                              .(3) «موسى مرتني فحج آدم»صلى هللا عليه وسلم: 
 من األثر : -3  

 منزل هللا أن أظن كنت  ما وهللا :"ولكن-يف قصة اإلفك -عن عائشة رضي هللا عنها قالت  
 أرجو كنت  ولكن أبمر،يف  هللا يتكلم أن من أحقر كان  نفسي يف لشأين يتلى، وحيا شأين يف
  . (4)هبا..." هللا يربئين رؤاي النوم يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يرى أن
 من املعقول : -4 

وهذه الصفة إن كانت ، وضدها صفة نقص ، وهي البكم واخلرس  إن الكالم صفة كمال ،
وهو الذي عاب عجل بين إسرائيل الذي اختذوه  يف املخلوق اعترب نقصا ، فكيف ابخلالق ،

 . (5)مباهو عيب فيه تعاىل وتقدس ،،وماكان ليعيب إهلهم الباطل  إهلا بكونه ال يكلمهم

                                                            

 .164سورة النساء،اآلية ، (1)
          .253سورة البقرة ، اآلية ،   (2)
 .3409 برقم: (158 /4) ، وفاة موسى وذكره بعد ابب،  كتاب أحاديث األنبياءرواه البخاري يف (3)
 .4141برقم :( 120 /5) ،ابُب حديث، كتاب املغازيرواه البخاري يف (4)

 البدر هللا عبد بن بدر: احملقق ،اجلهمية على الرد، سعيد بن عثمان سعيد أبو (الدارمي،5)
 ( .325_324)ص: م1995 - هـ1416( الكويت – األثري ابن دار) 2ط
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ة لدنيا واآلخر حوال ان أوإنزال الكتب ، ألمث إن العباد ال غىن هلم عن إرسال الرسل ،      
ليهم لرسل وأنزل ععاىل ا توإال أصبحوا مثل البهائم ، لذا أرسل هللاال تستقيم هلم إال بذلك ، 

ا والرسالة إمن ،رسالة ال الكتب ، إذ لو تركهم لعقوهلم لضلوا ، وليس للرسول معىن إال تبليغ
 ادية.املنزلة اهل ه كتبهمناىل ، و هي وحي هللا الذي يوحيه إىل رسله ، ووحيه إمنا هو كالمه تع

 ( .1)فبان مبا ذكران ثبوت صفة الكالم رغم أنوف أهل البدع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 .(95ص) مرجع السابقانظر: اجلديع ، (1)
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 البصري  لقطانا كالب  بن سعيد بن هللا عبد حممد أيب إىل تنتسب فرقة الكالبية    
 (2وبدرهم ) ولساهنم مناظرهم كالب،  بن هللا عبد أصحاب الكالبية: (1)املقدسي قال

نه النفسي ، وأ لكالماب ولعل من أهم املسائل الت متيزت هبا الكالبية قوهلم : يف كالم هللا
ذه املسائل اقشة ها منوأنه ليس حبرف وال صوت ، وستأتين معىن واحد ال يتجزأ وال يتعبض ،

 يف الفصل الثاين إن شاء هللا .
  تزلة :عامل م وجهودهم يف الرد علىاملبحث الثاين /نشأة الكالبية وتطوره

 شهد زمن يف وعاش كما مر ،  كالب  بن سعيد بن هللا عبد يد على الكالبية نشأت   
 بن املأمون اخلليفة عهد يف ذروته ذلك وبلغ للخلفاء، واستمالتهم وتسلطهم املعتزلة سطوة
 .(3)املتوكل زمن يف البالء هذا هللا رفع أن إىل والواثق املعتصم عهد يف واستمر الرشيد، هارون

 البك  ابن وأراد ة،واجلهمي املعتزلة وبني كالب  ابن بني ومساجالت مناظرات وقعت وقد   
 نياملؤرخ نم كثري  عده حىت واألصولية، العقلية والرباهني ابلطرق الصاحل السلف عقيدة نصرة
  ة .واجلماع السنة أهل متكلمة من للفرق

 دمر الذي وهو وجمادالت، مناظرات معهم له وكانت ، واجلهمية املعتزلة على يرد وكان   
 . (5)وله كتاب "الرد على املعتزلة " (4) ببيانه وفضحهم املأمون اخلليفة جملس يف املعتزلة

 العباس وأيب الكاليب، سعيد بن هللا عبد إىل الزمان انتهى حىت ":(1)الشهرستاين وقال   
 علم ابشروا أهنم إال ، السلف مجلة من كانوا  وهؤالء. احملاسيب أسد بن واحلارث ، القالنسي

                                                            

 البدء) كتاب  مصنف أنه على( هوار كليمان) املستشرق حتقيق دل. املقدس بيت إىل نسبته مؤرخ،: املقدسي طاهر بن مطهر:(هو1)
 تويف أنه( بروكلمن) وزاد( . سجستان) بالد من( بست) يف مطهر كان:  هوار وقال الفرنسية، إىل ترمجتها مع أجزاء، ستة( ط - والتاريخ

 (253 /7) للزركلي األعالم: ،انظر هـ 355 بعد  فيها،وتويف
 .(150 / 5) سعيد( بور الدينية، الثقافة )مكتبة  والتاريخ, البدءاملقدسي،  طاهر بن املقدسي ، املطهر ((2
م  1988 - هـ ،1408، العريب( الرتاث إحياء )دار1شريي،ط علي: ،حتقيقوالنهاية البدايةعمر،  بن إمساعيل الفداء ابن كثري ، أبو ((3
(10/ 348). 
 .(309ص) م،1928-هـ1346استانبول(–)مطبعة الدولة 1،ط  أصول الدين طاهر، بن القاهر ، عبد البغدادي ((4
م( حتقيق:  1985هـ /  1405)مؤسسة الرسالة،   ، 3ط سري أعالم النبالء,هللا حممد بن أمحد ،الذهيب ، مشس الدين أبو عبد  ((5

 .(175 / 11)جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط 
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لكنهم  أتوا ببدع مل يسبقهم  (2)أصولية" وبراهني كالمية  حبجج السلف عقائد وأيدوا الكالم،
  ( 3)وغريه حيذرون منهم "بن حنبل  مام أمحداإلهبا أحد مما جعل أئمة السنة ك

 (4)احلديث". وترك السنة خمالفة إىل الناس يدعون ضاللة أئمة حىت قال السجزي "وكلهم
 إىل مذهبه، نشروا الذين تالمذته من هم وغريمها، - والقالنسي احملاسيب -املذكوران وهذان

 سنة املتوىف( 5)األشعري احلسن أيب: من كل  اهلجري الرابع القرن يف املذهب هذا تلقف أن
 ،  (6)(هـ 330)
 
 وأشاعها، كالب،  ابن أقوال فنشرا،  (8)( هـ 333) سنة املتوىف  ( 7)املاتريدي منصور أيب و

واألشعرية  املاتريدية من بعدهم جاء ومن هؤالء أيدي على الكاليب املذهب تطور وهكذا

                                                                                                                                                                          

 ابن نصر أيب عن الكالم وأخذ ، الفقه يف برع. واحلكمة الكالم أهل شيخ الشهرستاين، الفتح أبو أمحد بن الكرمي عبد بن حممد:(هو1)
 -اإلمساعيلية يعين- البدع أهل إىل ابمليل متهما كان.  وغريها والنحل امللل وكتاب الكالم علم يف اإلقدام هناية كتاب  صنف. القشريي
 .  ومخسمائة وأربعني تسع سنة بشهرستان مات. السنة منهاج يف توبته اإلسالم شيخ حكى وقد ولضالالهتم، إليهم والدعوة

 . (264 - 263 /5) امليزان ولسان( 288 - 286 /20) السري: انظر
 .(93 /1) احلليب( ،)مؤسسةوالنحل  املللالكرمي، عبد بن حممد الفتح الشهرستاين ، أبو ((2
 . (533 /5)، الفتاوى جمموعابن تيمية ، ((3
احملقق: حممد اب كرمي  ،أنكر احلرف والصوترسالة السجزي إىل أهل زبيد يف الرد على من ،عبيد هللا بن سعيد بن حامت  (السجزي ،4)

 .(346صم )2002-هـ1423 (اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة) 2،طاب عبد هللا 
 األئمة من كان.  األشاعرة مذهب مؤسس: األشعري موسى أيب الصحايب نسل من احلسن، أبو إسحاق، بن إمساعيل بن علي:(هو5)

: قيل(  هـ324. )ببغداد وتويف. خبالفهم وجاهر رجع مث فيهم وتقدم املعتزلة مذهب وتلقى(هـ 260) البصرة يف ولد. اجملتهدين املتكلمني
 عن اإلابنة"  و جزان,"  ط - اإلسالميني مقاالت"  و"  اجملسمة على الرد"  و"  الصّديق إمامة"  منها كتاب،  ثالمثئة مصنفاته بلغت

 .(199 /11) والنهاية والبداية( 90 - 85 /15) السري( 347 - 346 /11) بغداد اتريخ: انظر"  ط - الداينة أصول
 عبد عواد: ،حتقيق اإلسالمية اجليوش اجتماعأيوب،  بن بكر أيب بن القيم، حممد . وابن(367 /12)، ,املرجع السابقابن تيمية  ((6
 .(282 /2) م1988/  هـ1408 الرايض( – التجارية الفرزدق مطابع )1املعتق، ط هللا
 -التوحيد) كتبه  من( بسمرقند حملة) ماتريد إىل نسبته. الكالم علماء أئمة من: املاتريدي منصور أبو حممود، بن حممد بن حممد: (هو7)

 و( خ - القرآن أتويالت) و( اجلدل) وكتاب الفقه، أصول يف (الشرائع مآخذ) و( القرامطة على الرد) و( املعتزلة أوهام) و( خ
 .  هـ 333 بسمرقند مات.  (ط - حنيفة أيب لإلمام املنسوب األكرب الفقه شرح) و منه، األول (ط - السنة أهل أتويالت)

 (19 /7) للزركلي األعالم أنظر
 (290 /6)  املرجع السابقابن تيمية، ((8
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  أن املعلوم ومن ، الكالبية أصول حاملوا فهم واملاتريدية األشعرية وجد فحيثما( 1)والساملية 
 من هم احلنفية من وكثريا األشعرية، من هم املتأخرة األزمنة يف واملالكية الشافعية من كثريا

 يدرس فيها إال ال ، اإلسالمية البلدان أكثر املاتريدية وهذه اجلامعات واملعاهد الكربى يف
واعتقاد املاتريدي ، فرتىب الطالب والشيوخ  ،وخترجوا علماء وهم ال يعرفون اعتقاد األشعري 

 بل الكالمية، املناهج هي العقائد دراسة مناهج فجعلوا ، إال توحيد األشعرية واملاتريدية
 األشعرية علمائهم على وأطلقوا الكالم، علم يسمى عندهم نفسه التوحيد علم وأصبح

 السنة. أهل لقب واملاتريدية
 فاهلل األلقاب، هذه من ذلك غري إىل واجملسمة، احلشوية فهم الصاحل عندهم السلف وأما    

 (2)املستعان 
 مصادر التلقي عند الكالبية .املبحث الثالث/ 

 عدودةسائل مموالناظر يف حال ابن كالب أنه كان يقدم النص على العقل إال يف    
 .أتينا ابلتفصيل يف الفصل الثاين مثل مسألة القران وست

    
 

إن قلوب بين آدم كلها »حديث : وصرفه لبعض النصوص يف  الصفات عن ظاهرها مثل 
  (3)«الرمحن بني إصبعني من أصابع 

 (4)اإلصبعان هنا نعمتان من نعم هللا تعاىل فقال :

                                                            

 (368-12/366)  ابن تيمية , جمموع الفتاوى ((1
 هـ( 1426-)مكتبة املعارف 1، ، ،ط الكالبية ربيبة حوار مع أشعري ويليه املاتريدية، الرمحن عبد بن : اخلميس ،حممد انظر ((2
 .299، ص مرجع سابق، واجلديع ، 181= ص   
من حديث عبد   2654(برقم  2045 / 4، ابب تصريف هللا تعاىل القلوب كيف يشاء )كتاب القدريف صحيحه يف  مسلمرواه  ((3

   هللا بن عمرو.
 ( .133 /2) بريوت( – املعرفة الفقي )دار حامد حممد: ، احملققاحلنابلة طبقاتابن أيب يعلى ،أبواحلسني ،  ((4
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إثباته  لى ذلكعدل وأما عموم املسائل األخرى فإنه قدم فيها النقل على العقل. ومما ي
قد قال بعد  فتواء. السللصفات اخلربية، كالوجه والعني واليد، والصفات الفعلية كالعلو وا

  ذلك فكيف يكون احلق يف خالف": وقصة اجلارية كالمه عن تقرير صفة العلو
 (1) "والكتاب انطق به وشاهد له

 أكثر يف ، قللى النعأما من اتبعوا طريقته فقد توسعوا يف استعمال العقل حىت قدموه    
ذلك ، وك ناليديو ، كالوجه والعني  ، ويدل على ذلك إنكارهم للصفات اخلربية املسائل

ألشعري إىل ا تسبواالستواء وغريها، وكثري من هؤالء ممن ان الصفات الفعلية، كالعلو
 . واملاتريدي

واحلاصل أن عامة املتبعني البن كالب من املتأخرين جيعلون العقل أصل التلقي يف مسائل    
 (2)،اإلهليات وجيعلون النقل اتبعا

ماعة السنة واجلج أهل املسلم منه عليه يكون أن ينبغي الذي للحق خمالفة الطرق هذه وكل    
. 

 ث الرابع/ أصول ومبادئ الكالبية :املبح

 األمساء والصفات . -1
  (3)عاملا،قادرا،..إخل. هللا تعاىل يزل مل:فيقول:تعاىل هلل والصفات األمساء كالب  ابن يثبت   
 والوجه والعني اليد أطلق: " وقال،  والعني واليدين كالوجه  اخلربية الصفات يثبت كما    

 العلم يف قال كما  وجل عز هلل صفات هي: فأقول غريه، أطلق وال ذلك، أطلق هللا ألن خربا،

                                                            

 سعود بن حممد اإلمام جامعة) 2ط سامل رشاد حممد الدكتور: ،حتقيق والنقل العقل تعارض درء احلليم، عبد بن أمحد تيمية، ابن (1)
 .(282 /2) القيم، مرجع سابق  وابن ( ونقله عن ابن فورك.194 /6) م 1991 - هـ 1411(اإلسالمية

هـ 1406القاهرة ( –عمر،حتقيق امحد حجازي السقا،)مكتبة الكليات األزهرية  بن حممد هللا عبد ،أبوأساس التقديسانظر:  الرازي ،(2)
 .(181، ص)  سابقمرجع اخلميس ، ،و(92 -4 / 1) التعارض درء،وابن تيمية ،  (221-220: ص)م. 1986-
 فرانز )دار3ريرت ،ط بتصحيحه:هلموت ، عىن املصلني واختالف اإلسالميني مقاالتإمساعيل ، بن علي احلسن األشعري ، أبو ((3

 . ط( 169 ص)م ، 1980 - هـ 1400( أملانيا) فيسبادن مبدينة شتايز،
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ابلنعمة   األصابع لأو   يف بعضها حيث لكن روي عنه التأويل (1) "صفات أهنا واحلياة والقدرة
 (2)كماسبق 

 صفات الفعل-2
 هللا مبشيئة يتعلق ما منها ينفي أنه الإ سبق كما  والصفات األمساء يثبت كالب  ابن أن مع   

 هذا على املعتزلة وافق قد هبذا وهو تعاىل، هللا بذات احلوادث حلول نفي على بناء ، وإرادته
 ال احلوادث به قامت من أن وهو،  األجسام حدوث دليل على املبين عندهم املقرر األصل

 خالفهم فقد كالب  ابن أما ذلك، على بناء تعاىل هللا عن الصفات مجيع فنفوا ، منها خيلو
 . (3) أزلية وجعلها واملعنوية الذاتية الصفات هلل فأثبت

 ألدلةا وبيان مذهبه ضعر  وميكن ، األصل هذا على هلم ملوافقته االختيارية الصفات ونفي   
 :يلي ما خالل من األصل، هبذا يقول أنه على

 وصفات الذات صفات بني يفرق أن دون كلها  الصفات أبزلية قوله -1
 والبصر كالسمع  أزلية واجلود والكرم واحملبة والسخط الرضى صفات الفعل،فيجعل

 .(4)تعاىل  له االختيارية الصفات على يدل ما منها يفهم ال حىت واحلياة،
  عمره أكثر كان  وإن مؤمنا، ميوت أنه يعلم عمن راضيا يزل مل هللا وأنه: ابملوافاة قوله -2

 أن:  ذلك ومعىن ،(5)مؤمنا عمره أكثر كان  وإن كافرا  ميوت أنه يعلم من على ساخطا كافرا،
 له حدث هللا إن: يقال لئال عليه سخطه بعد -كافرا  كان  الذى -املؤمن يرضى عن ال هللا
 . قبل من موجودا يكن مل أمر

                                                            

 (218 ،217 ص) سابقمرجع األشعري ، ((1
 ( .133 /2)،مرجع سابق ابن أيب يعلى ،  ((2
 ( 6/36)الفتاوى جمموع ( ابن تيمية(3
 ( .584 ،546 ،169: ص) املرجع السابق األشعري ، ((4
 .،( 298،547: ص) املرجع السابقاألشعري ، ( 45: ص) اجملرد فورك، ابن ((5
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 هلل الفعل صفات بنفي يقول أنه على يدل مبا ربطهما واالستواء العلو أثبت حني نهأ -3
 وال مكان وال يزل مل الباري أن يزعم وكان:"كالب  ابن عن األشعري يقول يشاء، كما  تعاىل
 شيء كل  فوق وأنه قال، كما  عرشه على مستو وأنه يزل، مامل على وأنه اخللق، قبل زمان
 . (1)"تعاىل

 انالزم لنفيه تواءواالس العلو ينفي كالب  ابن أن لتوهم األوىل العبارات أخذت ولو    
 هذا فينت والعلو ستواءلال إثباته لكن ، يزل مامل على اخللق بعد نهوأ،  اخللق قبل واملكان
 . ختياريةا صفة هلل تكون أن نفي يف مذهبه يتضح الكالم جمموع من ولكن التوهم،

: كالب  ابن وقال: "األشعري يقول ، النوع هذا من تكون أن الفعل صفات لبعض نفيه -4
 أيضا لكن أزال، كرمي  هللا أن شك وال ،(2)" الفعل صفات من ليس كرمي  أبنه هلل الوصف

 .فعل صفة أيضا فهو شاء مىت يشاء كما  يشاء مبا عباده على يتكرم

 (3) الفعل صفات من ال الذات صفات من وسخطه ورضاه وعداوته هللا والية جعله -5

 .أزلية إهنا: قوله معىن وهذا ، 
  ابن وقال: " األشعري يقول والقدرة، العلم صفة مثل وجعله الكالم، مسألة يف قوله -6

 (4)"والقدرة كالعلم  النفس صفات من والكالم متكلما، يزل مل هللا ان: كالب

  
 (5)" به قائمة والقدرة به، قائم العلم أن كما  به قائم كالمه  إن:"ويقول 

 خمالفته مع -كالب  ابن أن يتبني كالب  ابن عن السابقة والنقول األدلة خالل ومن   
 . (1) الباحثني من أحد فيه ميار مل ما وهذا به، وقال األصل هذا التزم قد -للمعتزلة

                                                            

 (299 -298:ص) سابقمرجع األشعري ، ((1
 .  (179: ص)  املرجع السابقاألشعري ، ((2
 .(582: ص)  السابقاملرجع ( (3
 ( .517:ص)  املرجع السابق ((4
 . (584: ص)  املرجع السابقاألشعري ،  ((5
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 :والقرآن الكالم -3
 هللا إن: يقال لئال االختيارية الصفات نفي ىف والقرآن الكالم على قوله كالب  ابن بىن   

 ليس وأنه والقدرة، كالعلم  ابهلل قائم وأنه الكالم أبزلية قال لذلك احلوادث، فيه حتل تعاىل
 القرآن وأن واحد، معىن وأنه يتغاير، وال يتبعض وال يتجزأ وال ينقسم وال أصوات وال حبروف
 (2خملوق ) غري القرآن إن: قوله مع هللا كالم  عن حكاية هو يتلى الذى

 والشك أن هذا خمالف هلدي السلف . 
 أحكام الصفات : -4

 غريها، أو لذاتا هي الصفة كقدمها وهل  أمور من هبا يتعلق ما الصفات أبحكام يقصد   
 :ال؟ أم متغايرة هي وهل

 هللا: يقال وإمنا قدمية، إهنا وحدها هللا صفات عن يقال أن ينبغي ال أنه كالب  ابن يرى -
 . (3) قدمي بصفاته

 وهذا، (4)تعاىل ابهلل قائمة وأهنا غريه هي وال هللا هي يقال ال واألمساء الصفات أن يرى كما-
 من فالبد مث ومن ابطال، معىن حيتمل األمرين أحد إطالق ألن السلف ملذهب موافق القول

 (5) االستفصال
 الباري صفات أن" كالب  ابن فريى غريها أو األخرى الصفة هي وهل صفة كل  مسألة أما -
 الهي الذات صفات من صفة كل  غريها،وكذلك وال القدرة هو ال العلم وأن تتغاير، ال

 (6)"غريها وال األخرى الصفة

                                                                                                                                                                          

 من تيمية ابن موقف، احملمود،(1/271) القاهرة (–)دار املعارف 9، ط يف اإلسالم الفلسفي الفكر نشأةعلي سامي النشار ، ، ((1
 . (446 /1) األشاعرة,

 الرشد مكتبة )1، طاألشاعرة من تيمية ابن موقف،  صاحل بن الرمحن ، واحملمود ،عبد(585 -584: ص) مرجع سابقاألشعري ، ((2
 م 1995/  هـ 1415 الرايض( -
 .( 2/391) السنة منهاجابن تيمية ، ((3
 ( .546: وص 169: ص) املرجع السابقاألشعري ، ((4
 (2/270) التعارض درءابن تيمية ، ((5
 (546 ص: وانظر 170: ص) املرجع السابق( األشعري ،(6
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 الصفات أن من السابقة الفقرة يف قصده ما هبذا قصد وان كالب  فابن موهم، قول "وهذا   
 هي الصفة يقال ال إنه: بقوله أنه الإ القدماء، يتعدد ال حىت غريه وال هللا هي يقال ال

 صفة إىل كلها  هللا صفات يرجعون الذين النفاة أقوال من قليال يقرب غريها وال األخرى
 (1)اإلرادة"  أو كالعلم  واحدة

 أفعال العباد ومسائل القدر :-5
 وإرادته، هللا مبشيئة الكون يف يقع ما وأن تعاىل، هللا إبرادة والشر اخلري أن كالب  ابن يثبت   
 (2)تعاىل  هلل خلق وشر خري من العباد أفعال وأن

 . رؤية هللا يف اآلخرة-6
 مانعا يرى وال اجلنة، يف أببصارهم وتعاىل سبحانه لرهبم املؤمنني رؤية كالب  ابن يثبت   

 .(3)يرى بنفسه قائم كل  أن إىل ابلنظر ذلك، من عقليا

 اإلميان ومرتكب الكبرية .-7
 أهل يوافق وكذلك املقلد، إميان بصحة احلكم يف واجلماعة السنة أهل كالب  ابن يوافق   

 املشيئة حتت هو وإمنا اإلميان، من خيرج مل فاسق وأنه الكبرية، مرتكب شأن يف أيضا السنة
إال أنه خيالف أهل السنة واجلماعة يف تعريف  ،(4له ) غفر شاء وإن عذبه، شاء فإن اإلهلية،
 واجلماعة، السنة أهل مجاهري خيالف هبذا وهو ، ابللسان واملعرفة اإلقرار فيعرفه أبنه ؛ اإلميان

 . (5) ابجلوارح وعمل ابللسان، وإقرار ابلقلب، عندهم تصديق اإلميان فإن
 اإلميان. مسمى يف داخلة األعمال جيعلون فهم   
 ملبحث اخلامس/أشهر رجال الكالبية:ا

 :ابن كالب مؤسس الكالبية-1
                                                            

 (450 /1) ،األشاعرة من تيمية ابن موقفاحملمود، ((1
 ( .104 ص) الدين أصولالبغدادي ، ((2
 ( .298 ،293) مرجع سابق، (األشعري(3
 ( .298 ،293)  املرجع السابق ((4
 (149 ،104 ص) الدين أصول(البغدادي، (5
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 كان  ألنه كالاب؛:  يلقب "وكان،  البصري القطان كالب  بن سعيد بن هللا عبد حممد أبو   
 .(1) .وبالغته" ببيانه نفسه إىل اخلصم جير
غري أنه ميكننا ؟ أين ولدممن ترجم له :  ن اتريخ مولده كما مل يذكر أحدومل يذكر املؤرخو    

ألنه اشتهر أنه كان رأس املتكلمني  أنه بصري املولد واألسرة والنشأة األوىل ،أن نقول : 
 . (2)ابلبصرة  

 أرضى وإنه ملتنا، يف النصارى دين ليدس ابتدعه ما ابتدع إنه: يعلم ال من بعض "وقال   
 وكان مناظريهم يف هو بل السنة، إىل املتكلمني أقرب والرجل ابطل، وهذا بذلك، أخته
 (3أبدا") إليه سبق ما وهذا،  مشيئة وال قدرة بال ابلذات قائم القرآن أبن: يقول

 قيل ممن أن إىل الذهيب فأشار تالمذته أما ،إىل أحد منهم  املصادر تشر شيوخه فلم وأما    
 . احملاسيب واحلارث ،( 4)الظاهرى داود: الكالم عنه أخذ انه

  ،( األفعال خلق) وكتاب ،( الصفات) كتاب:  كالب  والبن   
 األربعني قبل ابقيا كان  " فقد وأما ابلنسبة لوفاته، (5) (املعتزلة على الرد) وكتاب

 (.6ومائتني")
 مسوا لذلكو  نه؛ع والذب له واالنتصار مذهبه بنشر كالب  بن هللا لعبد ةتالمذ قامو    

 :هم التالميذ هؤالء وأشهر الكالبية،
 : احملاسيب -2

                                                            

 .  (174 / 11) النبالء أعالم سري ، ( الذهيب:(1
 . املرجع السابقنظر :ا((2
 السابق. املرجع( (3
 الظاهرية، الطائفة إليه تنسب. اإلسالم يف اجملتهدين األئمة أحد: ابلظاهري امللقب سليمان، أبو األصبهاين، خلف بن علي بن (داود4)

 أصبهاين   وهو. القول هبذا جهر من أول داود وكان. والقياس والرأي التأويل عن وإعراضها والسنة الكتاب بظاهر ألخذها بذلك ومسيت
) وتويف( هـ 201) فيهاولد العلم رايسة إليه وانتهت بغداد، سكن. الكوفة يف ومولده( أصبهان من قريبة بلدة) قاشان أهل من األصل،
 (.14 /2) االعتدال وميزان(  333 /2) للزركلي األعالم: انظر ،(هـ 270

 (11/175)  السابق املرجعالذهيب ، : انظر ((5
 .  السابق املرجع  ((6
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 وانتقل تقريبا، هـ 165 عام ابلبصرة ولد البغدادي، احملاسيب أسد بن هللا احلارث عبد أبو   
 إىل نسب الذي أبيه مع خالف على وكان املعتزلة، كفر  يرى وكان ، (1) هبا فعاش بغداد إىل

 من أيخذ مل مات وملا أمه، تطليق إىل دعاه احلارث إن حىت املعتزلة، بقول القدر يف القول
 .شيئا تركته
 ابلتصوف انشغل لكنه،  بعضهم عن وروى احلديث، أبهل صلة على احلارث وكان   

 ( 2)أمحد اإلمام ومنهم احلديث، أهل عليه نقم حىت التصوف وعلم الكالم شأن يف والكتابة
 . (3)تعاىل  هللا رمحه

    
 
 

 التصانيف ذلك يف وصنف والعمل، والنية القلب إبصالح كبريا  اهتماما احملاسيب اهتم وقد
 . (4)ابلتصوف جدا، حىت اشتهر به واهتم الكثرية،

                                                            

 عطا، القادر عبد مصطفى: ، احملققالصوفية طبقاتحممد،  بن احلسني بن السلمي ،حممد ((1
 .(58: ص) م1998 هـ1419 بريوت ( - العلمية الكتب )دار1ط
أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل اإلمام حقا وشيخ اإلسالم صدقا أبو عبد هللا الذهلي الشيباين املروزي مث البغدادي أحد األئمة (هو: 2)

األعالم. روى عن الشافعي ومعتمر بن سليمان وحممد بن جعفر وعبد الرمحن بن مهدي وعبد الرزاق بن مهام ووكيع بن اجلراح وعدة. روى 
وأبو داود وإبراهيم احلريب وابناه صاحل وعبد هللا وأبو حامت وأبو زرعة وطائفة. قال أبو عبيد: إين ألتدين بذكر أمحد، ما  عنه البخاري ومسلم

 رأيت رجال أعلم ابلسنة منه. 
  ومائتني.دى وأربعنينة إحسومناقبه كثرية، قد أفردها العلماء ابلتأليف كابن اجلوزي والبيهقي وغريمها. تويف رمحه هللا 

 ( 423 - 412 /4) واتريخ بغداد( 233 - 161 /9)واحللية ( 355 - 354 /7)طبقات ابن سعد 

 (.358 - 177 /11) والسري( 358 - 340 /10)والبداية والنهاية 
 .(210 /8) بغداد اتريخانظر: البغدادي  ، ((3
 للطباعة املعرفة دار )1البجاوي ط حممد علي: حتقيق ،الرجال نقد يف االعتدال ميزان، حممد هللا عبد أبو الدين الذهيب ،مشس ((4

 ( .1/430) م 1963 - هـ 1382، لبنان( – بريوت والنشر،
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 السنة أهل احلارث وافق وقد، (1)حدودمها ولزوم والسنة الكتاب ابتباع أيمر ذلك مع وكان    
خملوق  غري تعاىل هللا كالم  القرآن أن إثبات وكذلك اجلملة، على اإلهلية الصفات إثبات يف

(2) . 

 موسعا ردا احللولية على ورد ، واالستواء العلو صفة إلثبات بشدة انتصر فإنه ، كذلكو      
 بشدة وشنع الكبرية، مرتكب مسألةو  الشفاعة إثبات يف السنة أهل وافق وكذلك،  (3)قواي
 (4) .ابلضالل ووصفهم املعتزلة على

 مبا كالب،  ابن فيها يوافق االختيارية واألفعال الصفات شأن يف أقوال عنه روي قد أنه غري   
يف  نصوص وله مجيعها، الصفات أبزلية حكم إذ االختيارية، واألفعال الصفات نفي يعين
 املقاالت هذه يف كالب  ابن وافق أنه واحد غري ذكر قد، و  (5) مواضعها يف إليها يرجع ذلك

 .وحنوها
 (6) هـ 243 عام يف ببغداد احملاسيب أسد بن احلارث وتويف    

 :القالنسي -2
-احلسن أيب معاصري من الرازي، القالنسي خال بن الرمحن عبد بن أمحد العباس أبو"هو   

 واعتقاده األثبات، الكبار العلماء مجلة من وهو األهوازي، قال كما  تالمذته من ال -هللا رمحه
  (7)" اإلثبات يف العتقاده موافق

                                                            

( 357لبنان () –بريوت –)دار الكتب العلمية 4،حتقيق عبد القادر عطا ،ط الرعاية حلقوق هللااحملاسيب ،أبوعبدهللا احلارث بن أسد ، ((1
. 
 .(363: ص) القرآن فهم (احملاسيب،(2
 .(250: ص)سابقمرجع  احملاسيب، ((3
 .(390: ص) املرجع السابق ((4
 ( .370 ،346 -340 ،307 ،263 ص) املرجع السابق(انظر: (5
 .(58: ص) مرجع سابقالسلمي  ،  ((6
 دار ،)3األشعري، ط احلسن أيب اإلمام إىل نسب فيما املفرتي كذب  تبينياحلسن،  بن علي القاسم أبو ،الدين , ثقةعساكر ( ابن(7

 .(398: ص) م1984-هـ1404 بريوت( – العريب الكتاب
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 السنة، أهل مجهور عن هبا انفرد الت املسائل أكثر يف كالب  ابن مع القالنسي اتفق وقد   
 .(1) لذاته قدمي أبنه القائل لألشعري خالفا،  به قائم هو بقدم قدمي هللا إن: قوله ومنها

 شرطا جعلوا احلياة الذين لألشعرية خالفا وذلك حبي، ليس ملا الكالم وجود أجاز وقد  
 ،( 2) للكالم

 (4) الشهرستاين، ومنهم ، (3)الدين أصول يف البغدادي منهم مجاعة، الكالبية إىل نسبه وقد 
 .تعاىل هللا رمحه تيمية ابن ومنهم

 . (5)خراسان  كالبية  من السنة أهل إىل أقرب كان  القالنسي أن تيمية ابن يرى لكن   
 .رةاملذكو  الكالمية كالب  ابن مدرسة تالميذ أشهر مها الشيخان فهذان   

 احلسن أاب ولعل الشهرة، يف كهذين  ليسوا لكنهم املدرسة، هلذه آخرون تالميذ وهناك   
مسائلها من كثري  يف كالب  ابن طريقة سلك من أشهر هللا رمحه األشعري

                                                            

 ( .89 ص) الدين أصول( البغدادي، (1
 .(29) املرجع السابق  ((2
 .(310) البغدادي ,مرجع سابق  ((3
 (93 /1) حلوالن امللل الشهرستاين، ((4
 . (1/270) التعارض درء ابن تيمية ، ((5
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 املبحث السادس/ حكم الكالبية .

 متأخرة من السنة أهل إىل أقرب كالب  ابن أبن القول ميكنناإذا أنصفنا القول فإنه    
 أهل من كان  والرجل السنة، أهل متكلمة من العلم أهل من كثري  عده ولذلك األشعرية؛
 السلف مذهب نصرة أراد حني خمالفات من فيه وقع فيما وقع وإمنا الصفات، يف اإلثبات
      السنة . أهل إىل املتكلمني أقرب - الكالبية أي -فهم. فيه وقع فيما فوقع العقلية ابألدلة

 ومنهم شديدا، إنكارا عليهم السلف من كثري  أنكر فقد ذلك من الرغم على لكنو    و
 احلارث من مشهورة مواقف له وكان منهم، حذر فقد تعاىل، هللا رمحه حنبل بن أمحد اإلمام

 للمحاسيب املرتمجون ذلك ذكر وقد الكالم، علم يف األخري هذا خوض إىل مردها احملاسيب،
(1) . 

 أنكر الذي تعاىل، هللا رمحه خزمية بن إسحاق بن حممد اإلمام كذلك  عليهم أنكر وممن   
 إذا يتكلم ال تعاىل هللا أن: كالب  ابن مبذهب يقوالن كاان  ، تالميذه من اثنني على بشدة
 أقواهلم من واستتاهبم شهرية، خصومة وبينهما بينه فوقعت. أزيل كالمه  وأن شاء مىت شاء
 . (2) هذه

 . (3)الكالبية يلعن كان  الذي السلمي، الرمحن عبد أبو عليهم أنكر نومم   

 (5) وغريمها ،(4) الكالبية يلعن وكان السجزي، نصر أبو ومنهم   

 
 

                                                            

( ، 84/  7) ابن األثري ,الكامل يف التاريخ( ، 430/  1)  ميزان االعتدال( ، الذهيب ،214/  8بغداد  )انظر: البغدادي،اتريخ  ((1
 ( 162) وابن اجلوزي ,تلبيس إبليس

 ( .277 /14) والسري( ، 77/  2) انظر: درء التعارض ((2
 ( .82/  2) ابن تيمية ,املرجع السابق انظر:  ((3
 ( .88، 87)ص  مرجع سابق ( السجزي ،(4
 ( .83/  2) ابن تيمية ,املرجع السابق  انظر: ((5
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 م هللا. كاليفبية من عقيدة الكال الفصل الثاين / موقف أهل السنة واجلماعة
  : وفيه  متهيد وأربعة مباحث 

 : طالبمتهيد وفيه ثالثة م
 .حد الكالم  األول / املطلب
 .حد املتكلم  الثاين/ املطلب
 الثالث / أقوال الفرق يف كالم هللا. املطلب

 وفيه مطلبان : ؟املبحث األول  / هل كالم هللا  كالم نفسي أم حقيقي
 األول : قول الكالبية كالم هللا هو الكالم النفسي .املطلب 

 املطلب الثاين : موقف أهل السنة واجلماعة من قوهلم ابلكالم النفسي .
 وفيه مطلبان : ل كالم هللا حبرف وصوت؟املبحث الثاين / ه

 املطلب األول : قول الكالبية :كالم هللا ليس حبرف وال صوت .

نة واجلماعة من قوهلم كالم هللا ليس حبرف وال املطلب الثاين : موقف أهل الس
 صوت.

 وفيه مطلبان :ل كالم هللا معىن واحد ال يتغري؟  املبحث الثالث  / ه
 املطلب األول : قول الكالبية :كالم هللا معىن واحد اليتغري.

  .املطلب الثاين : موقف أهل السنة واجلماعة من قوهلم كالم هللا معىن واحد اليتغري
  ث الرابع /هل  كالم هللا  قدمي؟حاملب

 املطلب األول : قول الكالبية :كالم هللا قدمي .

 املطلب الثاين : موقف أهل السنة واجلماعة من قوهلم كالم هللا قدمي .
 

 متهيد 
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 اجلديدة املذاهب من هللا كالم  يف وأتباعهم األشعري احلسن وأيب كالب  ابن مذهب يعترب   
 يكون الت األشعري مذهب أخص هي املسألة هذه أصبحت ولذلك ، إليها يسبقوا مل الت

 هبا األشعري أو كالب  البن فليس املسائل سائر أما أشعراي، بكونه خمتصا هبا الرجل
 ما خبالف غريهم، من وإما واحلديث، السنة أهل من إما غريمها، قاله قاال، ما بل" اختصاص

 ذلك إىل كالب  ابن يسبق مل فإنه األشعري، عليه وأتبعه الكالم، مسألة يف كالب  ابن قاله
 (.1)" الطوائف رؤوس من أحد عليه وافقه وال أحد،

 سألةم بل اىل،تع ابهلل امهاوقي االختيارية، الصفات مبسألة وثيقا ارتباطا مرتبطة مسألة وهي   
 .الكبار أصوهلا إحدى الكالم

 لتالية :اسائل وضيح املهلم،البد من ت وقبل ذكر آراء الكالبية يف كالم هللا ومناقشايت   
 . "الكالم" مسمى يف قوهلم -1
 . "املتكلم" مسمى قوهلم يف-2
 . أقوال الفرق يف "كالم هللا" -3

 املبحث األول
 حد الكالم 

ق على م يطلن الكالأالذي عليه العقالء من مجيع بين آدم وهو املفهوم من لغة العرب    
مها وحده على أحدو قة  مركب منهما فداللته عليهما معا ابملطاباللفظ واملعىن معا أي أنه 

 ابلتضمن.
عند اإلطالق فهو حقيقة يف اللفظ واملعىن وال يطلق على أحدمها إال بقرينة تدل  اوهذ   

ول اللفظ واملعىن مجيعا وإذا والكالم إذا أطلق يتنا" على ذلك ولذا يقول اإلمام ابن تيمية 
 (2)"أو اللفظ وحد كالما فإمنا ذلك مع قيد يدل على ذلك   املعىن وحده كالمامسي 

                                                            

)مكتبة املعارف ،  1، حتقيق /حممد بن إبراهيم العجالن ، طالتسعينية وابن تيمية ، أمحد بن عبداحلليم ،  ،( 2/99) التعارض درء (1)
 ( .288-149: ص) م،1999هـ/ 1420الرايض( 

 (.6/533)جمموع الفتاوى (ابن تيمية ،2)
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 ىن . وهذا هو مذهب السلف رمحهم هللا أن الكالم مركب من اللفظ واملع   
يقة الكالم ما هو وعلى ذلك  بنوا مع هذا الوضوح إال أن بعض الناس تنازعوا يف حق

، فقطيد إىل أن الكالم اسم للمعىن مذاهبهم يف حقيقة الكالم اإلهلي .فذهب عبدهللا بن سع
 (1)اليتناول اللفظ ، واطالقه على اللفظ جماز، النه دال عليه . 

ظ الت تعرب األلفاو لعبارات فهو يرى : أن الكالم هو املعىن الذي يدور يف النفس ، وأما ا     
شارات إو  راتألهنا عبا ،عن املعاين النفسية فتسمى كالما جمازا ، ألهنا ليست بكالم حقيقة 

 مصطلحات اتفق عليها أهل كل لغة .تدل عليه فقط ، أي أهنا رموز أو 
  قاله أهل اللغة ، خمالف ملا وهذا   

 واآلخر مفهم، نطق على يدل أحدمها: أصالن وامليم والالم فالكاف"  ( 2)يقول ابن فارس
 (3) جراح" على

 للداللة على أنه لفظ اللسان . : )نطق(فقوله     

 ىن .للداللة على معىن كونه معىن .فهو إذا لفظ ومع:)مفهم ( وقوله    
اقل من عفس كل ر يف نوكذلك القول ولفظ الكالم والقول  مما تعلم حقيقته ضرورية  ووق   

"متكلم  صف أبنهو ن مالزمتان لكل  خلق هللا  معرفة ماهية هذين اللفظني ، ألهنما صفتان
 لعقالء على اجلهل بتصورمها .،قائل "ومن احملال إطباق مجيع ا

فيدة للمعاين فهو كالم نطق به اللسان من األلفاظ امل فكل عاقل متصور مدرك أن كل ما   
يتصور السامع ،  بكذا" أو "قال زيد كذا وكذا " أو قول ، وحني خيرب خمرب فيقول :"تكلم زيد

يفهم السامع أن  ال أن لسان زيد تلفظ أبلفاظ دلت على معىن كان قائما يف نفس زيد ،
                                                            

(، املقدسي 11110/222) درء تعارض العقل والنقل(، ابن تيمية ،199 - 198، )صشرح العقيدة الطحاويةأيب العز، ابن  ((1
 (.1/43)البدء والتاريخ ،
 وغريمها عباد ابن والصاحب اهلمذاين البديع عليه قرأ. واألدب اللغة أئمة من: احلسني أبو الرازي ، القزويين زكرايء بن فارس بن أمحد:(هو2)

 ستة( ط - اللغة مقاييس) تصانيفه من. نسبته وإليها فيها، فتويف الري   إىل انتقل مث مهذان، يف مدة وأقام قزوين، من أصله. البيان أعيان من
 395) سنة وتويف( هـ329) سنة ولد حسن، شعر وله ، العربية علم يف( ط - الصاحيب  ) و صغري، جزء منه طبع( خ - اجململ) و أجزاء،

 (193 /1) للزركلي األعالم: انظر(  هـ
 (131 /5)  اللغة مقاييس,  ابن فارس ((3
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مل يكن زيد تلفظ بلسانه مبا أضمر يف نفسه كان  بل لو زيدا أضمر يف نفسه معىن جمردا ،
  (1)املخرب كاذاب يف إخباره :أن زيدا تكلم .

واملعىن مجيعا ، كما يتناول أنه يتناول اللفظ  : وهذا هو مذهب السلف يف حقيقة الكالم   
 2)اإلنسان الروح والبدن معا. لفظ 

كتاب والسنة وكالم السلف : "وعامة ما يوجد يف ال( 3)قال شيخ االسالم ابن تيمية    
، بل وسائر األمم عرهبم وعجمهم من لفظ الكالم والقول ، وهذا كالم فالن أو كالم واألئمة

فالن ، فإنه عند اطالقه يتناول اللفظ واملعىن مجيعا ، لشموله هلما ، ليس حقيقة يف اللفظ 
فقط ـ كما يقوله ـ وال يف املعىن فقط ـ كما يقوله قوم ـ، وال مشرتك بينهما ـ كما يقوله قوم ـ ، 

 (.4)مشرتك يف كالم اآلدميني ، وحقيقة يف املعىن يف كالم هللا ـ كما يقوله قوم ـ"  وال

" مل يكن خالف بني اخللق على اختالف حنلهم من (5) :وقال احلافظ أبو نصر السجزى   
أول الزمان إىل الوقت الذي ظهر فيه ابن كالب والقالنسي واألشعري وأقراهنم الذين 

يف الباطن، من أن الكالم ال عتزلة وهم معهم ، بل أخس حاال منهم يتظاهرون ابلرد على امل
 (6)حرفا وصوات ذا أتليف واتساق ، وان اختلفت به اللغات" .  اليكون إ

قال شيخ االسالم ابن تيمية : "ومل يكن يف مسمى "الكالم " نزاع بني الصحابة والتابعني    
 من أهل البدعة ، بل أول من عرف يف واتبعيهم ، ال من أهل السنة وال -هلم ابحسان -

                                                            

 (56-55)ص:العقيدة السلفية يف كالم خري الربية ( اجلديع ،(1
 (.197)ص املرجع السابق أيب العز ،  ابن ((2
 به وانتقل حران يف ولد. حنبلي. اإلسالم شيخ اإلمام. الدين تقي الدمشقي، احلراين تيمية بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد: (هو3)

 التفسري يف آية الدين، يف إصالح داعية كان.  معتقال دمشق بقلعة تويف. فتاواه أجل من مرتني مبصر سجن. واشتهر فنبغ دمشق إىل أبوه
 (هـ 728)  وتويف( 661)ولدسنة. التصنيف من مكثرا. اللسان فصيح واألصول، والعقائد

 .جملدا 35 يف مؤخرا الرايض يف(( فتاواه)) وطبعت ؛(( السنة ومنهاج)) ؛(( الشرعية السياسة)) تصانيفه من
 [135/  14 والنهاية والبداية ؛144/  1 الكامنة والدرر ؛140/  1 للزركلي األعالم]
 (.457-12/456),جمموع الفتاوى ابن تيمية   ((4
هواإلمام احلافظ عبيدهللا بن سعيد بن حامت  الوابلي  البكري ،أبو نصر السجزي ، نسبة إىل قرية من قرى سجستان يقال هلا وابل  ،   ((5

سري (،أنظر:444، وله مصنفات يف الفروع أيضا، تويف سنة ) كتاب االابنة يف األصولمسع الكثري وصنف وخرج ،نزيل احلرم ومصر ،له 
 (.657-17/654)  أعالم النبالء

 . (117-115: ص)  مرجع سابقالسجزي، ((6
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االسالم أنه جعل مسمى "الكالم " املعىن فقط هو عبدهللا بن سعيد بن كالب ، وهو متأخر 
 (1)، وقد أنكر ذلك عليه علماء السنة وعلماء البدعة ...".-يف زمن حمنة أمحد بن حنبل  -

ث هذا القول يف وقال يف موضع آخر : "فال خالف بني الناس : أن أول من أحد   
االسالم : أبو حممد عبدهللا بن سعيد بن كالب البصري ، واتبعه على ذلك أبواحلسن 

األشعري ومن نصر طريقتهما.. ، وهذه املسألة مسألة حد الكالم : قد أنكرها عليهما مجيع 
طوائف املسلمني ، حىت الفقهاء واألصوليون ، واملصنفون يف أصول الفقه على مذهب أيب 

 (2)ة ومالك والشافعي وأمحد ". حنيف

.اخل اعل ..اسم فو فاحلاصل :أن لفظ "الكالم "والقول "وماتصرف منهما من فعل ومصدر    
اللفظ  انإن املراد ههمه :فإذا قال قائل يف كال ،كل ذلك راجع إىل اللفظ واملعىن مجيعا ،

 ه املعروفة .حقيقت عن أو املعىن وحده ،نطالبه ابلقرينة املقيدة الت صرفت الكالموحده ،

 املبحث الثاين : حد املتكلم

 :  وقد اختلف يف حد "املتكلم" أيضا ، وذهب الناس إىل ثالثة أقوال   
  و يف غريه ، كما يقوله املعتزلة .أحدها : أنه من فعل الكالم ول 

 كالبية .له،كما يقوله ال والثاين : من قام به الكالم ، وان مل يفعله ومل يكن مقدورا مرادا
 (3)والثالث : من مجع الوصفني ، فقام به الكالم ، وكان قادرا عليه ، كما يقوله السلف. 

أن الكالم  هذا : عىنإذن : ترى الكالبية أن حد "املتكلم" هو من قام به الكالم ، وم   
 م . كالصفة فعل للمتكلم ، وهذا خالف ما ذهب إليه املعتزلة أنه من فعل ال

قالء متفقون على أن احلركة اذا قامت مبحل صح وصف احملل بكونه متحركا ، فجميع الع   
واذا قام العلم مبحل صح وصفه بكونه عاملا ، ومجيع الصفات هكذا ألن الصفات تقوم 

                                                            

 .(7/134،) جمموع الفتاوى، ابن تيمية ((1
-1/211هـ )1403املنورة(  املدينة - سعود بن حممد اإلمام )جامعة 1سامل ط رشاد حممد. د: ،احملقق االستقامة ابن تيمية، ((2

212.) 
      .( 2/294) ومنهاج السنة( ، 10/222) تعارضالدرء ( انظر: ابن تيمية (3
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ابملوصوف ، فالكالم صفة ، وإذا قامت مبوصوف مسي "متكلما" ، ويف هذا إبطال لقول 
 .(1)فاملعتزلة : أبن الصفة ال تقوم ابملوصو 

وصفه بذلك  ويظهر من قيام الصفة ابملوصوف : أن املتكلم من قام به الكالم ، وال يصح   
ألنه  ، ابلكالم موصوفا  ذ أن قدرة املتكلم على الكالم الزمة له مادامإال مع قدرته عليه ، إ

لو مل يكن قادرا على الكالم لوصف بضده ، وهو اخلرس ، ألن األخرس هو الذي ال يقدر 
 .(2)على الكالم ، وهذا هو مذهب السلف رمحهم هللا

القائلني  عتزلةذهب املموهكذا يبطل أمام مذهب السلف مذهبا املعتزلة والكالبية ، يبطل    
لم : املتكائلنيية القشعر ذهب الكالبية واأل: املتكلم من فعل الكالم ولو يف غريه ، ويبطل م

 ن مقدورا ومرادا له . من قام به الكالم ولو مل يفعله . ومل يك
اخلالق ،  و كالمهوق ذ أن الزم املذهب األول أن يكون كالم املخلوبطالهنما ظاهر ، إ   

 قال. عضة والزم املذهب الثاين وصف األخرس بكونه متكلما ، وهذا ظاهر املناق
مل يكن يقول ابن تيمية رمحه هللا : "وقالت الكالبية : املتكلم من قام به الكالم ، وان    

متكلما مبشيئته وقدرته ، وال فعل فعال أصال ، بل جعلوا املتكلم مبنزلة احلي الذي قامت به 
قدرته ، وال حاصلة بفعل من أفعاله ، وأما السلف  احلياة ، وان مل تكن حياته مبشيئته وال

ئته وأتباعهم ومجهور العقالء : فاملتكلم املعروف عندهم من قام به الكالم  ، وتكلم مبشي
   3يعقل متكلم مل يقم به الكالم ، وال يعقل متكلم بغري مشيئته وقدرته " .  وقدرته ، ال

 ملسألةا يف اخلالف وقع كيف  يوضح" املتكلم"و" الكالم: "املسألتني هاتني يف واخلالف   
 . وائفالط بني عريض خالف فيها وقع الت،  "تعاىل هللا كالم  مسألة" األصل

 :أقوال الفرق يف كالم هللا .املبحث الثالث 

 :أقوال تسعة على الكالم مسألة يف الناس افرتق "وقد   
                                                            

 (374 /2) النبوية السنة منهاج(انظر :1)
 ( 64)ص مرجع سابق(اجلديع ،2)

 (. 197_ 196)صشرح العقيدة الطحاوية ( ، وابن أيب العز ،28 /3) جمموعة الرسائل  واملسائلابن تيمية، (3)
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 عند الفعال لالعق من إما معاين، من النفوس على يفيض ما هو هللا كالم  أن: أحدها
 .واملتفلسفة الصابئة قول وهذا غريه، من أو بعضهم،
 .املعتزلة قول وهذا عنه، منفصال هللا خلقه خملوق أنه: واثنيها
 صفة بحانهس هللا كالم  نوأ متكلما يزل مل سبحانه هللا أن :كالب  بن هللا عبد "قال :واثلثها

 ووه به ئمةقا والقدرة به مقائ العلم أن كما  به قائم كالمه  وأن بكالمه قدمي وأنه به قائمة له
 وال يتبعض وال تجزأي وال ينقسم وال صوت وال حبروف ليس الكالم وأن وقدرته، بعلمه قدمي

 نهوأ لقرآن،ا قراءة وهو ةاملتغاير  احلروف هو الرسم وأن وجل عز ابهلل واحد معىن وأنه يتغاير
 تلفخت سبحانه هللا مكال  عن العبارات وأن غريه أو بعضه أو هو هو هللا كالم:  يقال أن خطأ

 رويتغاي لفخيت وجل عز هلل ذكران أن   كما  متغاير وال مبختلف ليس سبحانه هللا وكالم وتتغاير
 هللا  كالم  مسي وإمنا يتغاير، وال خيتلف ال واملذكور
 كذلكو  لعلة عربيا فسمي عريب قراءته وهو عنه العبارة هو الذي الرسم ألن عربيا سبحانه

 هنيا مسيو  لعلة أمرا يمس وكذلك عرباين، عنه عبارة هو الذي الرسم أن وهي لعلة عربانيا مسي
  يمس هلا لتا العلة وجود لوقب أمرا كالمه  يسمى أن قبل متكلما هللا يزل ومل لعلة، وخربا لعلة

 مل أو رباخم يزل مل لبارئا يكون أن وأنكر وخربا هنيا كالمه  تسمية يف القول وكذلك أمرا كالمه
 .اخملوق كن  قوله ونيك أن ويستحيل كن  له قال إال شيئا خيلق ال هللا أن وقال انهيا يزل
 وأن وجل عز هللا كالم  عن عبارة هو يتلونه التالني نسمع ما أن كالب  بن هللا عبد وزعم   

 معناه هللا كالم  يسمع حىت فأجره: قوله معىن وأن بكالمه متكلما هللا مسع السالم عليه موسى
 (1).هللا" كالم  يفهم حىت

 ومن الكالم أهل نم طائفة قول وهذا األزل، يف جمتمعة أزلية وأصوات حروف أنه: ورابعها
 .احلديث أهل

                                                            
 (585-584 :ص) اإلسالميني مقاالت األشعري،(1)
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 قول وهذا ا،متكلم يكن مل أن بعد هبا هللا تكلم لكن وأصوات، حروف أنه: وخامسها
 .وغريهم الكرامية

 صاحب يقوله وهذا بذاته، القائم وإرادته علمه من حيدثه ما إىل يرجع كالمه  أن: وسادسها
 . (2) ..العالية املطالب يف ( 1)الرازي إليه ومييل املعترب،

 ورمنص أيب قول ذاوه غريه، يف خلقه ما هو بذاته قائما معىن يتضمن كالمه  أن: وسابعها
 .املاتريدي
 األصوات، من غريه يف خيلقه ما وبني ابلذات القائم القدمي املعىن بني مشرتك أنه: واثمنها

 .تبعه ومن (3)املعايل أيب قول وهذا

 بصوت به يتكلم وهو شاء، وكيف شاء ومىت شاء إذا متكلما يزل مل تعاىل أنه: واتسعها
 احلديث أئمة عن املأثور وهذا قدميا، املعني الصوت يكن مل وإن قدمي الكالم نوع وأن يسمع،
 . (4)والسنة

 

 

 

                                                            

 يف واملعاين احلقائق حبر"  منها كتب،  له. ببغداد وفاته. متصوف مفسر: الرازي   األسدي الدين جنم بكر، أبو حممد، بن هللا عبد:(هو1)
 للزركلي األعالم( هـ 654)سنة تويف تصوف"  الدقائق وشرح احلقائق كشف"  و صوفيا، يف منه، األول اجلزء"  خ - املثاين السبع تفسري

(4/ 125) 
 (173 /1) مرجع سابق , ابن أيب العز(2)
عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلَُوْيين، أبو املعايل، ركن الدين، امللقب إبمام احلرمني: أعلم املتأخرين، من أصحاب (هو: 3)

. ولد يف جوين )من نواحي نيسابور( ورحل إىل بغداد، فمكة حيث جاور أربع سنني. وذهب إىل املدينة فأفىت ودر  س، جامعا طرق الشافعي 
 .(160 /4) للزركلي ه( ، انظر: األعالم478وتويف سنة ) ه(419)ولدسنةاملذاهب.

 /1) املرجع السابق , ابن أيب العز(، 174 -12/162) وجمموع الفتاوى( 363 -2/358) منهاج السنة النبوية(ابن تيمية ،4)
17). 
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 وفيه مطلبان : ؟ املبحث األول / هل كالم هللا  كالم نفسي أم حقيقي

 .املطلب األول : قول الكالبية كالم هللا هو الكالم النفسي

 املطلب الثاين : موقف أهل السنة واجلماعة من قوهلم ابلكالم النفسي .
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 :املطلب األول : قول الكالبية كالم هللا هو الكالم النفسي

الم الثابتة فة الكصرى أن وفقا ملا ذهب إليه ابن كالب يف معىن الكالم واملتكلم : فإنه ي   
ما احلروف س ، وألنفاهلل تعاىل إمنا هي الكالم النفسي ، وهو قائم به ، وعدها من صفات 

 واألصوات فما هي إال عبارات عن كالم هللا عزوجل . 
و حكاية عن  بارة أا هو عكالم هللا حقيقة وإمن  وعلى هذ فإن القرآن الذي بني أيدينا ليس   

 ،عاىل صفة له تهللا  المككالم هللا . قال ابن كالب :"إن هللا سبحانه مل يزل متكلما ، وأن  
 ئم به ،اىل قاتع قائمة به ، كما أن العلم قائم به ، والقدرة قائمة به ، وأن كالمه

الكالم ليس حبروف وأصوات ، وأن والكالم من صفات النفس ، كالعلم والقدرة ، وأن  
 (1) العبارات عن كالم هللا ختتلف وتتغاير ، وكالم هللا ليس مبختلف وال متغاير ...".

                                                            

 ( .585_517،584)ص مقاالت االسالميني(األشعري ، 1)
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املة ، من كوافقة  هلى موقد وافق األشعري وأئمة األشاعرة ابن كالب يف حقيقة الكالم اإل   
كالم هللا   ارة عنعب القرآنإثبات الكالم النفسي هلل تعاىل ، وأنه ليس حبرف وصوت ، وأن 

 ...اخل.
 (1)  .يقول إمام احلرمني اجلويىن : " الكالم هو القول القائم ابلنفس "   

هبذا القول أيضا ، وذكر أنه صريح مذهب األشاعرة  وقال اجلرجاين يف شرح املواقف   
 (2)عموما . 

 
 
 
 
 

 والقائلون ابلكالم النفسي استدلوا مبايلي :
 : من اللغة -1

 :األخطل قول
 (3) دليال الفؤاد على اللسان جعل        وإمنا الفؤاد من البيان إن

 (5( )4) ..الفؤاد من الكالم إن  :وقالوا فغريوه
 .( وكذلك فإن العريب يقول :)كان يف نفسي كالما ()كان يف نفسي قوال 

                                                            

 ( .104) , اإلرشاد(اجلويين 1)
 ( . 150، حتقيق / أمحد املهدي ص) , شرح املواقف )قسم اإلهليات((اجلرجاين 2)
 وهذا. جيدوه فلم دواوينه فتشوا إهنم: وقالوا شعره، من هذا يكون أن أنكر من الناس من(: "132:ص) اإلميان يف اإلسالم شيخ (وقال3)

 ( .297-6/296) الفتاوى جمموع: وانظر ،... " الفؤاد لفي البيان إن: لفظه: بعضهم وقال. اخلشاب حممد أيب عن يروى
 ( :92:ص)  مرجع سابق (السجزي ،4)

 دليال . الكالم على اللسان جعل وإمنا              الفؤاد من الكالم إن
 .( 92-87:ص) والصوت احلرف أنكر من على ابلرد وقارن ،( 86-2/83) التعارض درء(5)
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 فسمى عمر مايف نفسه كالما (1). " كالما  نفسي يف زورت: "- عنه هللا رضي - عمر وقول

 من الكتاب : -2
 (2){أَنـُْفِسِهْم  يف  َويـَُقوُلونَ  : }تعاىل قوله-1

 م .فالقول ابلنفس قائم  وإن مل ينطق به اللسان ،والقول هو الكال    

 .(3){ َوِخيَفةً  َتَضرًُّعا نـَْفِسكَ  يف  َربَّكَ  َواذُْكرْ  : }تعاىل وقوله -2
 (4) {. الصُُّدورِ  ِبَذاتِ  َعِليم   ِإنَّهُ  ِبهِ  اْجَهُروا أَوِ  قـَْوَلُكمْ  َوَأِسرُّوا : }تعاىل وقوله -3

 .قوال اإلسرار فسمى    
م   َثاَلثَةَ  النَّاسَ  ُتَكلِ مَ  َأالَّ  آيـَُتكَ  : }تعاىل وقوله -4 فأطلق اسم الكالم على .(5){ ْمًزارَ  ِإالَّ  َأايَّ

 غري األلفاظ .

ميَانِ  ُمْطَمِئن   َوقـَْلُبهُ  ُأْكرِهَ  َمنْ  ِإالَّ  ِإميَانِهِ  بـَْعدِ  ِمنْ  اِبّللَِّ  َكَفرَ   َمنْ : } تعاىل وقوله -5  (6){  اِبإْلِ

لقائم الكالم فأسقط حكم الكفر عن املكره على كلمة الكفر ،وجعل احلكم لصدق ا   
 ابلقلب .

 َلَرُسولُهُ  ِإنَّكَ  يـَْعَلمُ  َواّللَُّ  اّللَِّ  َلَرُسولُ  ِإنَّكَ  َنْشَهدُ  قَاُلوا اْلُمَناِفُقونَ  َجاَءكَ  ِإَذا : }تعاىل وقوله -6

 .(7){ بُونَ ِ  َلَكاذ اْلُمَناِفِقنيَ  ِإنَّ  َيْشَهدُ  َواّللَُّ 
ه صدورهم ، يما تكنفذهبم  فاهلل سبحانه وتعاىل مل يكذب املنافقني  يف ألفاظهم ، وإمنا ك   

 فدل على انه حقيقة الكالم والقول .

                                                            

 الفتح( )6830) ورقمه بطوله، السقيفة حديث ساق حيث أحصنت، إذا الزان من احلبلي رجم ابب ،احلدود كتاب البخاري، (رواه1)
 ( .391) شاكر أمحد عند ورقمه ،( 56-1/55) أمحد ورواه ،( 12/144-145

 . 8 (سورة اجملادلة،اآلية ،2)
 .  205(سورة األعراف,اآلية, 3)
 . 13سور ةامللك،اآلية،(4)
 (41عمران،اآلية، سورة آل(5)
 106 سورة النحل،اآلية ، (6)
 1سورة املنافقون، اآلية ،(7)
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 مبَا َأْعَلمُ  َواّللَُّ  َمَكاانً  َشر   أَنـُْتمْ  قَالَ  هَلُمْ  يـُْبِدَها َوملَْ  نـَْفِسهِ  يف  يُوُسفُ  َأَسرََّهاف}: تعاىل وقوله -7
 (1) {َتِصُفونَ 

 من السنة  -3

 والندم معىن يف القلب .  (2)" توبة؟ الندم" حديث-1 

 (3)املسلمني" تغتابوا ال قلبه اإلميان يدخل ومل بلسانه آمن من معشر اي" حديث  -2

لكالم حلكم لأن افأخرب أن الكالم احلقيقي هو الذي يف القلب دون نطق اللسان ، و 
 ..لفهقد خيالب و الذي يف القلب على احلقيقة ،وأن قول اللسان جماز قد يوافق الق

 ذكرين، ذا معه وأان يب، عبدي ظن عند أان: تعاىل هللا قوله عليه الصالة والسالم )يقول-3
 ،فأثبت الذكر للنفس . (4) نفسي( يف ذكرته نفسه يف ذكرين فإن

، وأييت إبطال أدلتهم يف (5)النفسي( الكالم مجلة ما احتجوا به لنصرة بدعتهم ) فهذه   
 املطلب اآليت .

 سي .لنفاملطلب الثاين : موقف أهل السنة واجلماعة من قوهلم ابلكالم ا
أن كالم هللا تعاىل حقيقي ، فهو كالم مسموع ، وأنه سبحانه يعتقد أهل السنة واجلماعة    

وتعاىل يتكلم حبرف وصوت ، وأن كالمه ال يشبه كالم خلقه ، وليس مثل كالم هللا تعاىل  
 . (6) كالم غريه

 ونذكر بعض األدلة على بطالن الكالم النفسي كالتايل :   

                                                            
 77سورة يوسف ، اآلية، (1)
 (1420 /2)التوبة  ذكر يف اببُ  كتاب الزهد( ورواه ابن ماجه يف  3568 برقم) (37 /6) الرسالة ط أمحد مسند( 2)
 اجلامع. صحيح يف 6803: رقم حديث انظر حسنه األلباين( واحلديث 4252برقم ) ، 
 حديث انظر واحلديث صححه الشيخ األلباين  (4880) داود أبو .وأخرجه (19776برقم )(20 /33) الرسالة ط أمحد مسند(3)

 اجلامع. صحيح (يف 7984 ):رقم
 (. 7405برقم )( 121 /9{)نفسهُ  هللاُ  وحُيذرُُكمُ : }تعاىل هللا قول ،اببُ  يف كتاب التوحيد(أخرجه البخاري 4)
)املكتبة 2حتقيق :حممد زاهد الكوثري ،ط إلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به ,(انظر :الباقالين ،أبو بكربن الطيب  ،ا5)

 (.109-101م )ص2000  -هـ 1421األزهرية ( 
 . ( 325_324)ص الرد على اجلهمية (الدارمي،6)
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سنة وال حىت اللغة من كتاب وال  إن القول ابلكالم النفساين قول ال يستند اىل أي دليل
ن هللا أطلق لنفسه صفة الكالم ومل يقيدها ابلكالم النفسي دون الكالم تشهد بذلك ، فإ

احلقيقي واذا أطلق الكالم فإنه يشمل اللفظ واملعىن وال جيوز تقييده إال بقرينة تدل على 
 (1) .قال ابن فارس يف معىن الكالم ))يدل على نطق مفهم (( ذلك .

 منا لفظ مفيد كاستقم .....:كاليف األلفية وقال ابن مالك        

  (3)"املراد ابلقول :اللفظ الدال على معىن " (2)قال ابن هشام   
  وال يسمى الكالم كالما مادام قائما ابلنفس. 

ئذ وصف نيفإنه جيوز ح أن إثبات الكالم النفسي ال يثبت هلل صفة الكالم وإمنا ينفيها ،-2
 . فإن من مل حلقيقيم ااألبكم أبنه متكلم ألنه قادر على الكالم النفسي مع عجزه عن الكال

  .لساكتاهو يكن قادرا على الكالم فهو األخرس ، وإذا  كان  قادرا ومل يتكلم ف
ا شيء من  ح  فيهيصل ورد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :" إن صالتنا هذه  ال ما -3

يقل أحد  ا وملبطل هلإلمجاع فإن الكالم داخل الصالة بغري املشروع مواب.  كالم الناس "
ما سمى كاليفس ببطالن صالة من دار يف نفسه شيء من حديث الدنيا ، لوكان حديث الن

 . هلبطلت به الصالة إال أنه مل يعتربه أحد مبطال هلا إال إذا نطق ب
 (4) .«به تعمل أو به تتكلم مل ما أنفسها، به حدثت عما ألمت جتاوز هللا إن» حديث -4

 (5) .حيث مل جيعل حديث النفس هو الكالم املطلق    

                                                            

ي اجلي اين، أبو عبد هللا، مجال الدين: أحد األئمة يف علوم العربية. ولد يف جيان )ابألندلس( حممد بن عبد هللا، ابن مالك الطائهو: ( 1)
 672وتويف سنة) ه(600)ولدسنةحنو، ط( -)تسهيل الفوائد يف النحو، وله  ط( -ية ظ)األلفوانتقل إىل دمشق فتويف فيها. أشهر كتبه 

 .(6/233انظر: األعالم للزركلي )ـ( ،ه
من ووفاته مبصر  مولده. العربية أئمة من: هشام ابن الدين، مجال حممد، أبو يوسف، بن هللا عبد بن أمحد بن يوسف بن هللا هو:عبد (2)

ه( وتويف 708)،ولدسنة" ط - مالك ابن ألفية إىل املسالك أوضح"  وط " -" مغين اللبيب عن كتب األعاريب تصانيفه 
 .(147 /4) للزركلي هـ(، انظر:األعالم761سنة)

 ( .11ص)  شذور الذهب(ابن هشام ، 3)
 (1/600م ) 1997-هـ 1418)دار املسلم (هـ 1،ط موسوعة أهل السنة( الدمشقية ، عبدالرمحن ،4)
 (.199)ص مرجع سابق , ابن أيب العز( 5)
 (201 /1) املرجع السابق , ابن أيب العز)5(
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ومما يدل على بطالن حصر الكالم يف املعىن النفسي ماثبت ابلنص واإلمجاع من أن   -5
كالم هللا مسموع منه كما مسعه موسى ، واملعىن اجملرد ال يسمع ، ومن قال إنه يسمع فهو 

 العرب لغة يف يعقل وموسى عليه السالم مسع كالم هللا ، وكذلك مسع نداءه ،  وال .مكابر
 (1)جمازا  وال حقيقة ال مسموع صوت بغري النداء لفظ

ىل إوسى وإحيائه  ملهللايم لوكان كالم هللا هو املعىن النفسي فقط مل يكن هناك فرق بني تكل 6
 ه . غريه فتخصيصه ابلتكليم دل على مزية ليست لغري 

ل من امليت ي أكماحل لو كان الكالم جمرد املعىن لكان املخلوق أكمل من اخلالق كما أن-7
عاين أكمل ف واملرو والعامل أكمل من اجلاهل والناطق أكمل من األخرس فكذلك الناطق ابحل

 من غري الناطق هبا مجيعا أو من الناطق ابملعاين فقط . 
د فقط لكان نصف القرآن كالم هللا ونصفه ليس كالم لو كان كالم هللا هو املعىن اجملر  -8

 هللا . كالم  فليس العريب القرآن أما هللا كالم  املعىن أن أي (2)هللا. 

  هو ليس األرض إىل زلـاملن القرآن مث إن القائلني ابلكالم النفسي من األشاعرة يقولون :إن   
 - وسلم عليه هللا صلى - حممد بلغه وما واللفظ، املعىن من جربيل به نزل فما هللا، كالم
 وإمنا عندهم، خملوق هو بل معانيه، وال حروفه ال هللا، كالم  هو ليس واللفظ املعىن من ألمته

 (3) .عنه املعرب تشبه ال العبارة ألن ابلنفس، القائم هللا كالم  عن عبارة هو: يقولون

كالم هللا مع أن السلف ويلزم منه عدم كفر من أنكر أن يكون مابني دفت املصحف     
أمجعوا على تكفريه ، وكذلك يلزم منه أن القرآن غري معجز وغري متحدى به ويف هذا 

 (4) تكذيب للقرآن الذي فيه التحدي واإلتيان مبثله.

                                                            

 (130/ 12 ) املرجع السابق)1(

 541-539/ 6  مرجع السابقابن أيب العز, (2)

 (379-376 ،273-12/272) الفتاوى جمموع(3)
،إبشراف أمحد أبو املعني النسفي وآراءه يف التوحيد ( والزهراين، صاحل بن درابش ،194/ 1) مرجع سابق , ابن أيب العز ( انظر :4)

 (337،جامعة أم القرى.)ص عبد اللطيف العبد اللطيف ، رسالة ماجستري، قسم العقيدة
 



45 
 

 .بط أن نفس قائليه مل يتصوروا ماهيته ، وعجزوا عن بيانه بتعريف منض-9
 وال بل هو؟ ما تثبتوا مل أثبتموه الذي"  نفساينال"  القدمي وهلذا قال شيخ اإلسالم "فالكالم

 كان  وهلذا يثبته؟ أن جيوز كيف  يثبته ما يتصور مل فمن تصوره فرع الشيء وإثبات تصورمتوه
 شيئا بياهنا يف يذكر ال - املسألة هذه يف وإمامها الطائفة هذه رأس - كالب  بن سعيد أبو

 إذا يتصوران إمنا واخلرس والسكوت. واخلرس السكوت يناقض معىن هو: يقول بل يعقل
 الذي أو عنه العاجز هو واألخرس الكالم عن الساكت هو فالساكت الكالم؛ تصور

 حىت واألخرس الساكت يعرف فال وحينئذ الكالم عن متنعه النطق حمل يف آفة له حصلت
 ما يتصوروا مل أهنم فتبني. واألخرس الساكت يعرف حىت الكالم يعرف وال الكالم يعرف
 (1) .يثبتوه" ومل قالوه

وأيضا يقال هلم إن أنتم قلتم إن الكالم هو اخلرب واألمر والنهي وأن ذلك كله معىن  -10
صيغة له فما الفرق بني اخلرب والعلم وبني  يقوم ابلنفس فيقال هلم : إذا كان الكالم عندكم ال

األمر والنهي واإلرادة ؟ فاخلرب بدون صيغة ليس غري العلم الذي يقوم ابلنفس وكذا األمر 
والنهي _ بغري صيغة األمر والنهي ولفظهما _ ليس غري اإلرادة الت تقوم ابلنفس ،وإذا ثبت 

مر والنهي يرجع إىل صفت العلم واإلرادة هذا كان إثباتكم للكالم النفسي على أنه اخلرب واأل
 . (2) وابلتايل إىل إنكار صفة الكالم ألهنا حينئذ ليست شيئا غري صفة العلم وصفة اإلرادة 

 إبطال أدلة القائلني ابلكالم النفسي :
 البيت ألفاظ حىت إليه، نسبته صحة انحية من فيه ما ففيه لألخطل، املنسوب البيت أما-1

 هؤالء من اإلسالم شيخ تعجب وقد الكالم، أهل من به استشهد من مقصود لتوافق حرفت
 يف حمتج احتج ولو: "فقال - عنه يثبت ومل نصراين، قاله الذي البيت هبذا حيتجون الذين
 خرب هذا: لقالوا - وسلم عليه هللا صلى - النيب عن الصحيحني يف أخرجاه حبديث مسألة

                                                                                                                                                                          

 
 (296 /6) الفتاوى جمموعابن تيمية ، (1)
 حيث خلص كالم شيخ اإلسالم يف هذه النقطة1272 موقف ابن تيمية من األشاعرة :انظر(2)
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 عن نقله يثبت مل البيت وهذا ابلقبول، وتلقيه تصديقه على العلماء اتفق مما ويكون واحد،
 ابلقبول ألن األخطل شاعر مولد ال العربية أهل تلقاه وال والضعيف، ال صحيح إبسناد قائله

 ؟!اللغة من شيء أدىن به يثبت حيتج بشعره فكيف
 .(2) ويكفي يشفي ما املناقشة يف اإلسالم شيخ أطال وقد ( 1) الكالم مسمى عن فضال 

أما قول العريب : )كان يف نفسي كالم ( وحنو ذلك ، فإننا ال خنالف يف صحته ، وامنا -2
على مرادان من كون لفظ )الكالم ( إذا جاء مقيدا ، كان التقييد قرينة دالة على إخراجه من 

ابلنفس نا إطالقه وحنن نقر أنه  قد تراد به املعاين أو األلفاظ ابلقرائن ، فلما قيده العريب هه
 (3) أخرجه من مطلق الكالم.

 الكالم إصالح: التزوير ألن عليهم، حجة فهي" كالما  نفسي يف زورت" عمر قول أما-3
 .(5) فلو كان الكالم عند اإلطالق يدل على املعىن فقط ملا قيده بقوله"يف نفسي ،(4) وهتيئته

بـَُنا َلْواَل  أَنـُْفِسِهمْ  يف  َويـَُقوُلونَ  : }تعاىل قوله أما-1  :جواابن فعنه (6) { نـَُقولُ  مبَا اّللَُّ  يـَُعذِ 

 (7) .فيه هلم حجة فال وحينئذ سرا، أبلسنتهم قالوه أهنم حيتمل: أحدمها

  ابلنفس القول قيد وإذا بقلوهبم، قالوه أهنم املقصود أن على وهذا ابلنفس، قيده إنه: والثاين
 هللا إن: "- وسلم عليه هللا صلى - النيب قول والدليل املطلق، داللة خالف املقيد داللة كان
 ألنه مطلقا عليهم رد وهذا ، (8) " تعمل أو تتكلم مل ما أنفسها، به حدثت عما ألمت جتاوز
 .املطلق الكالم هو ليس النفس حديث أن على فدل" تتكلم مل ما" قال

                                                            
 م1996/هـ1416 )املكتب اإلسالمي، عمان ، األردن ( ، 5األلباين، ط الدين انصر ، حتقيق د/ حممد إلميانابن تيمية،ا(1)
 (132:ص)
 .  (134-132:ص) املرجع السابق: انظر(2)
 (352)ص مرجع سابقاجلديع ، (3)
 (3/242) غريب احلديثأيب عبيد ،(4)
 (132-131:ص) اإلميانابن تيمية ،(5)
 8سورة اجملادلة،اآلية،(6)

 ( .15/35) الفتاوى وجمموع ،( 129:ص) إلميانا: انظر(7)

  ومسلم، ،( 549-11/548 الفتح( )6664) ورقمه األميان يف انسيا خنث إذا ابب والنذور، األميان كتاب  البخاري،: عليه متفق(8)
 ( .127) ورقمه النفس حديث عن هللا جتاوز ابب األميان كتاب
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 (1) { َوِخيَفةً  َتَضرًُّعا نـَْفِسكَ  يف  َربَّكَ  َواذُْكرْ  : }تعاىل قوله وأما -2

 ، (2) (اْلَقْولِ  ِمنَ  اجْلَْهرِ  َوُدونَ  َوِخيَفةً  َتَضرًُّعا) :قال سرا ألنه ابللسان الذكر :فاملقصود

 احلديث مثل ،"احلديث" لفظ ابلنفس يقيد الذي أن يتبني النصوص استقراء ومن     
 النفس يف ما به أريد أنه يعرف فلم" الكالم" لفظ أما ،"أنفسها به حدثت وما: "السابق

 .(3) فقط

واحتجاجهم هبذه اآلية أظهر يف احلجة  (4) { ِبهِ  اْجَهُروا أَوِ  قـَْوَلُكمْ  َوَأِسرُّوا :}قوله أما -3
عليهم ، وذلك أنه تعاىل أثبت هلم قوال يسر به، وقوال جيهر به، واجملهور إمنا يكون برفع 

 جَتَْهرْ  َوِإنْ  } يوضحه قوله تعاىل :الصوت ، وضده الذي يسر به، وجيمعهما نطق اللسان ، 
فهذه ثالث مراتب :اجلهر ، والثانية: السر ، والثالثة: ( 5) { َوَأْخَفى السِ رَّ  يـَْعَلمُ  فَِإنَّهُ  اِبْلَقْولِ 

 ِبَذاتِ  َعِليم   ِإنَّهُ } ماهو أخفى من السر، وليس هو إال حديث النفس، ولذلك قال يف اآلية
 }هلم على أنه إذا يعلم مايف الصدور، وهو املعرب عنه يف اآلية األخرى بـ تنبيها( 6) {  الصُُّدورِ 
 (8) فعلمه ابجلهر ابلقول والسر به أوىل  ( 7){ َوَأْخَفى

م   َثاَلثَةَ  النَّاسَ  ُتَكلِ مَ  َأالَّ  آيـَُتكَ  : }تعاىل قوله أما  (9) {  َرْمزًا ِإالَّ  َأايَّ

 (10) ".رمزا هلم ترمز لكن الناس، تكلم أال آيتك: واملعىن

 ُمْطَمِئن   َوقـَْلُبهُ وأما احتجاجهم آبية اإلكراه ، فإنه مل يسم ما يف القلب كالما ، وإمنا قال : )
ميَانِ   النه موضعه وحمله يف األصل .( 1)( اِبإْلِ

                                                            
 105سورة األعراف ، اآلية ، (1)

 105سورة األعراف ، اآلية ، (2)

 ( .130:ص) اإلميان: انظر(3)

 13سورة امللك ، اآلية (4)

 1)سورة طه ، اآلية ، (5)

 13اآلية ، سورة امللك ، (6)

 1سورة طه ، األية ، (7)

 ( .130:ص) ,اإلميان ابن تيمية :وانظر ،( 15/36) الفتاوى جمموع(8)

 41سورة آل عمران ، اآلية ، (9)

 (131:ص) ,اإلميان ابن تيمية(10)
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ان على أن اإلمي ا ، الوختفيف فرفع هللا احلرج عن املكره رفعا مؤقتا للضرورة تيسريا عليه   
 ني حالرق بفعلى احلقيقة هو تصديق القلب فقط ، فإنه لو كان كذلك  ملا كان 

 اإلكراه وعدمه ففيم الرخصة إذا ؟ 
 . فإنه مقيد بذكر القلب، وعلى تسليم كون إميان املكره كالما       
  اآلية .( 2)...(  اْلُمَناِفُقونَ  َجاَءكَ  ِإَذاما قوله تعاىل : )وأ

: ظهم ، وقد مساه تعاىل قوال، فقالنقول : أقررمت أبنه تعاىل مل يكذب املنافقني يف ألفا   
وملا كانت األلفاظ اجملردة غري كافية إلثبات إمياهنم وصدقهم فيه ، وإمنا  ( 3) (.َنْشَهدُ  قَاُلوا)

، ألجل ذلك كذهبم يف دعواهم ،  هيقارهنا إميان القلب ، واستقرار معىن ما قالوه فيجيب أن 
فالذي كذهبم هللا تعاىل فيه إمنا هو الدعوى اجملردة ، وعدم صحة ذلك منهم ، ومل يكذهبم يف 

صحة كون ما نطقوا به قوال وكالما ، بل أقر ذلك وثبته ، وليس اخلالف بيننا يف صدق 
 وإمنا يف ماهيته وحقيقته .القول أو كذبه 

(  .انه ..من بلسايمعشر من آ ونظري هذه اآلية قول النيب صلى هللا عليه وسلم : )   
 احلديث

الضمري يف )فأسرها( عائد على ما ف (4) ( يـُْبِدَها َوملَْ  نـَْفِسهِ  يف  يُوُسفُ  َأَسرََّهافأما قوله تعاىل  )
وليس  (5) (قـَْبلُ  ِمنْ  َلهُ  َأخ   َسَرقَ  فـََقدْ  َيْسرِقْ  ِإنْ وجد يوسف يف نفسه على إخوته من قوهلم )

فاإلسرار عائد على املوجدة الت يف نفس يوسف على ( 6)...(  َمَكاانً  َشر   أَنـُْتمْ على قوله : )
 إخوته مث أفصح وقال هلم : )أنتم شر مكاان ...(.

                                                                                                                                                                          
 106سورة النحل ، اآلية ، (1)

 1سورة املنافقون ، اآلية ، (2)

 1سورة املنافقون ، اآلية ، (3)

 77سورة يوسف ، اآلية ،(4)

 77سورة يوسف ، اآلية ،(5)

 77سورة يوسف ، اآلية ،(6)
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وأنه قاهلا يف نفسه ( 1)... ( َمَكاانً  َشر   أَنـُْتمْ وحيتمل أن يكون املقصود ابإلسرار قوله : )   
فقيده ابلنفس فليس هو الكالم املطلق وعلى كل فال حجة يف اآلية على مذهب أهل 

 . ( 2)الكالم النفسي  

وأما احتجاجهم بقوله صلى هللا عليه وسلم : ))الندم توبة(( وما يف معناه ، وحنوه 
وما يف معناه ، فليس واردا يف حمل النزاع ، ( 3)( ِسُكمْ أَنـْفُ  يف  َما يـَْعَلمُ احتجاجهم بقوله تعاىل : )

 ألن اخلالف بيننا وبينهم إمنا هو يف مسمى القول والكالم  ، ال بقيام املعاين يف القلب .    

 نفسي...( احلديث . يف ذكرته نفسه يف ذكرين وأما قوله )فإن -1

يف تتمة احلديث :"وإن ذكرين يف فإن الذكر يف النفس هنا هو ذكر اللسان سرا ، أال تراه قال 
 ( 4) زلتان .ـمأل ذكرته يف مأل خري منهم "؟ فهما من

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 77سورة يوسف ، اآلية ،(1)

 .2/468  , تفسري القرآن العظيم،وابن كثري 267-266/ احملررالوجيزابن عطية ، (2)
 235سورة البقرة ، اآلية ، (3)

 (.358)ص , مرجع سابقاجلديع (4)
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 املبحث الثاين / هل كالم هللا حبرف وصوت, وفيه مطلبان :

 املطلب األول : قول الكالبية :كالم هللا ليس حبرف وال صوت .

كالم هللا ليس حبرف املطلب الثاين : موقف أهل السنة واجلماعة من قوهلم  
 وال صوت.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ة :كالم هللا ليس حبرف وال صوت :املطلب األول : قول الكالبي
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 ،الكالبية ينكرون أن يكون كالم هللا تعاىل حبرف وصوت إن    
 حبروف ليس الكالم نشعري : "قال عبدهللا بن سعيد : إابن كالب يقول األ ويف بيان رأي

يتغاير وأن العبارات عن كالم هللا ختتلف  وال يتبعض وال يتجزأ وال ينقسم وال صوت وال
 (1)ويتغاير ،  واملذكور ال خيتلف وال يتغاير " 

 هللا غري سبحانه هللا ذكر أن كما،   ابهلل قائم واملقروء،  املقروء غري هي عنده فالقراءة"   
 والقراءة به متكلما هللا يزل مل املقروء فكذلك حمدث موجودا وذكره يزل مل قدمي ،فاملذكور

 .( 2) اإلنسان" كسب  وهي خملوقة حمدثة

من جنس   سيوأن كالمه ل فابن كالب يعد كالم هللا تعاىل صفة أزلية قائمة بذاته تعاىل ،   
التغري ، و الف ، ختكالمنا املكون من األصوات واحلروف ، وهو كالم نفسي ، منـزه عن اال

 واالنقسام والتجزى والتبعض . 
ال  ألصواتروف واويرى أن الكالم معىن جمرد ، ومل يصفه ابحلرف والصوت ، ألن احل   

 أن ذهب إىلو ني تكون إال خملوقة عنده ، فنـزه كالم هللا أن يكون حبرف وصوت خملوق
 احلروف واألصوات إمنا هي عبارات عنه ودالالت عليه. 

يد القطان املعروف اببن كالب من : " ذهب عبدهللا بن سع (3) يقول أبو املعني النسفي   
متقدمي أهل السنة وأئمتهم يف الكالم ، وأبو العباس القالنسي من متكلمي أهل احلديث 

إىل أن كالم العباد من جنس احلروف واألصوات ، وكالم هللا ليس من جنس احلروف 
 صوات، واألشاهد وإن كان ال ينفصل عن احلروف وقاال : إن الكالم يف ال واألصوات ... 

ولكن ما كان كالما ، ألنه حرف أو صوت ، بل ألنه صفة منافية للسكوت واآلفة ، وهؤالء 
يثبتون : أضداد الكالم من السكون واآلفات املانعة عنه يف حمل حصول احلروف واألصوات 

                                                            
 (584)ص: مقاالت اإلسالميني األشعري ،(1)
 ( 602)ص:   املرجع السابق(2)
 ووفاته( أصبهان كور  من) إيذج أهل من مفسر، حنفي، فقيه: الدين حافظ الربكات، أبو النسفي، حممود بن أمحد بن هللا عبد: (هو3)

 تفسري يف جملدات، ثالثة"  ط - التنزيل مدارك"  منها جليلة، مصنفات له. ومسرقند جيحون بني السند، ببالد"  نسف"  إىل نسبته. فيها
 (67 /4) للزركلي األعالم:   انظر( هـ 710) سنة تويف  الفقه، يف"  ط - الدقائق كنز"   و القرآن،
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يف للسكوت ، وهو اللسان واللهوات واحللق والشفتان ، فكان عندهم الكالم هو املعىن املنا
ال ابلصوت ، فكان اقرتان ال حصول هلذا  املعىن يف الشاهد إن كان ، ال الصوت ، وإ واآلفة

 .(1) الصوت على سبيل أوصاف الوجود ، دون القرائن الالزمة "

كالب : األشعري ومجهور األشاعرة من بعده يف هذا الرأي وسلكوا   وقد وافق ابنَ    
مسلكه، واتفقوا معه ، يف نفي احلرف والصوت عن كالم هللا تعاىل ، وأما القرآن الكرمي 

عندهم ، كالمه تعاىل الذي أنزله على رسوله صلى هللا عليه وسلم ، والذي نتلوه : يرون أنه 
ليس كالم هللا احلقيقي ، بل هو عبارة عن كالم هللا حرف وصوت ، حادث وخملوق ، ألنه 

 (2)تعاىل القدمي . 

فته ص هو م هللان كالهكذا بعد ما قرر ابن كالب ومن تبعه من األشعري واألشاعرة أ   
ق لفظة از إطال جو ، وأن احلروف واألصوات هي حادثة خملوقة فقد اختلفوا يفالقائمة به 

 .  تعاىل قال : هي عبارة أو حكاية عن كالم هللاالعبارة أو احلكاية عليها ، في
       أللفاظ هي حكاية عن كالمه تعاىل .فذهب ابن كالب اىل جواز ذلك ، وقال أبن هذه ا

امتنع القالنسي واألشعري عن اطالق لفظة احلكاية ، ملا فيها من ايهام املشاهبة ، وقاال و    و
 (3): أبهنا عبارة عن كالم هللا تعاىل . 

 يلي  : واستدلوا على أن الكالم ليس حبرف وال صوت مبا 
األول :إن احلروف متعاقبة يسبق بعضها بعضا ، ويلي بعضها بعضا ،وكذلك األصوات ، 

كالمه ،فلزم أن يكون  ث ادفلو كان كالم هللا حبرف وصوت لكان حاداث، وهللا منزه عن احلو 
 (4) ال حرف وال صوت.

 .( 5)تكون إال مبخارج من لسان وشفتني وحلق وجوف ال والثاين : أهنا 
                                                            

 (.312_1/311) تبصرة األدلةالنسفي ،(1)

 ( 294_293)ص املواقف ،اإلجيي( ، 150_149( بتحقيق د/أمحد املهدي )ص, )قسم االهليات بشرح اجلرجاين املواقف (2)

 (1/331) املرجع السابق ,لنسفيا(3)
 (130-104)ص اإلنصاف(انظر:الباقالين،4)
 (98)ص :  املرجع السابقانظر : (5)
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 ي . البار  الموالثالث : أن احلروف واألصوات من صفة قراءة القارئ ، ال من صفة ك
... يقطع "والدليل عليه حديث أم سلمة يف صفة قراءة النيب صلى هللا عليه وسلم :    

 ولو شاء العاد أن يعدها أحصاها . . "(1) قراءته آية آية ،

 فالعد واحلصر إمنا يقع ملا هو خملوق ، ال لصفة اخلالق.    
والرابع : أهنا متناهية حمدودة ، هلا بدية وهناية ، وأول وآخر ، وكالم هللا القدمي ليس كذلك ،  

َفدَ  َأنْ  قـَْبلَ  اْلَبْحرُ  ِفدَ لَنَ  َريبِ   ِلَكِلَماتِ  ِمَداًدا اْلَبْحرُ  َكانَ   َلوْ  ُقلْ كما قال تعاىل : )  َكِلَماتُ   تـَنـْ
 .( 3) ومجع الكلمات هنا ليس للتعدد والتكثري وإمنا هو للتعظيم (2) (َريبِ  

،  السني هو واخلامس : أن هذه احلروف واحدة ابلوضع ، فاأللف هو األلف، والسني
ا إن قلنا : إهنفخللق ، اا فاحلروف الت يعرب هبا عن كالم هللا هي نفس احلروف الت يتكلم هب

 غري خملوقة ، قلنا بقدم مجيع كالم اخللق.
والسادس : أن الصوت يستحيل بقاؤه كما يستحيل بقاء احلركة ، وما امتنع بقاؤه امتنع قدم 

  (4) عينه .

م هللا حبرف ون كالكال  هذه الوجوه أهم ما تعلقت به الكالبية واألشعرية واملاتريدية إلبط
قالء من اع العإمج بذلك الكتاب والسنة واعتقاد السلف واألئمة ، وخرقواوصوت ، فردوا 

 أهل السنة وغريهم وأييت الرد يف املبحث التايل  .
 املطلب الثاين :

 ت:وهلم كالم هللا ليس حبرف وال صو موقف أهل السنة واجلماعة من ق

                                                            
(.ومل أجد يف كتب احلديث "لو شاء العاد أن يعدها أحصاها "ولكن 4001برقم ) (37 /4)والقراءات  احلروف يف كتاب أبوداودرواه (1)

 هللا رضي عائشة حجرة جنب إىل هريرة، أبو جلس: قال عروة، ( وفيه :عن3654 )(320 /3) داود أيب آخر يف سننورد يف موطن  
 هللا رسول كان» إن وحديثه هذا، إىل تعجب أال: قالت صالهتا، قضت فلما مرتني احلجرة، ربة اي امسعي: يقول فجعل تصلي، وهي عنها
 «أحصاه حيصيه أن العاد شاء لو احلديث ليحدث وسلم عليه هللا صلى

 109سورة الكهف ، اآلية ، (2)

 (98)ص :  رجع السابقامل, لباقالين ا(3)
 (377) مرجع سابق(و اجلديع ، 130-98)ص مرجع سابق  انظر: انظر:الباقالين،(4)
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احلروف ، إن شاء  أن كالمه جل وعز مؤلف من: ومن اعتقاد السلف يف كالم هللا تعاىل    
حبروف ذلك ، فهو املتكلم  جعلها عربية ، وإن شاء جعلها عربانية ،وإن شاء جعلها غري

 ِإالَّ  َرُسول   ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما}قال تعاىل  القرآن ، والتوراة ، واإلجنيل ، وغريها من كالمه .
 َعَلْيكَ  نـَزَّلَ ( 2) اْلَقيُّومُ  احلَْيُّ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  اّللَُّ ( 1) امل } وقال تعاىل : ( 1) {قـَْوِمهِ  بِِلَسانِ 

قًا اِبحلَْق ِ  اْلِكَتابَ  يلَ  التـَّْورَاةَ  َوأَنـَْزلَ  َيَدْيهِ  َبنْيَ  ِلَما ُمَصدِ  جنِْ  َوأَنـَْزلَ  لِلنَّاسِ  ُهًدى قـَْبلُ  ِمنْ ( 3) َواإْلِ
 (2) {انِْتَقام   ُذو َعزِيز   َواّللَُّ  َشِديد   َعَذاب   هَلُمْ  اّللَِّ  آِباَيتِ  َكَفُروا  الَِّذينَ  ِإنَّ  اْلُفْرقَانَ 

ن انزل الكتب : الفرقان ، والتوراة ، واإلجنيل ، وإمنا ذلك بلغات فأخرب سبحانه وتعاىل أ   
  الرسل  الذين أنزل عليهم ، وبلغات أقوامهم ، ألجل أن تقوم به احلجة عليهم  به ، إذ لو

 (3) فقهوه . كان بغري لغتهم ما

 فهو السامع قاله فإذا حمفوظ، معلوم له مسموع هللا فكالم ويقول شارح الطحاوية :"   
 يصح ال كلها  الوجوه هذه يف حقيقة وهو ، مرسوم له مكتوب فهو كتبه  فإن متلو، له مقروء
  القارئ قرأ ما: وال هللا، كالم  املصحف يف ليس: يقال أن جيوز فال نفيه، يصح واجملاز ، نفيه

{ اّللَِّ  َكاَلمَ   َيْسَمعَ  َحىتَّ  فََأِجْرهُ  اْسَتَجاَركَ  اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  َأَحد   َوِإنْ : }تعاىل قال وقد هللا، كالم
 فساد على تدل واآلية ، هللا عن مبلغه من يسمعه وإمنا هللا، من هللا كالم  يسمع ال وهو .(4)

 َحىتَّ  : }قال تعاىل فإنه هللا، كالم  هو وليس هللا كالم  عن عبارة املسموع إن: قال من قول
 ومن. احلقيقة واألصل. هللا كالم  عن عبارة هو ما يسمع حىت يقل ومل ،(5){ اّللَِّ  َكاَلمَ   َيْسَمعَ 

 كالم  فيها وليس هللا، كالم  حكاية أو هللا، كالم  عن عبارة املصاحف يف املكتوب إن: قال
  (6) .ضالال بذلك وكفى األمة، وسلف والسنة الكتاب خالف فقد: هللا

                                                            
 .4سورة إبراهيم ، اآلية ،(1)
 4-1سورة آل عمران ، اآلية ،(2)
 (157)ص املرجع السابقاجلديع ، (3)
 6سورة التوبة،اآلية ،(4)

 6سورة التوبة،اآلية ،(5)

 (194 /1) مرجع سابق , ابن أيب العز(6)
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ف ة احلر  مسألذن يقف السلف رمحهم هللا من رأي ابن كالب وأتباعه وموافقيه يفإ   
المه كال أن  ا،  والصوت موقفا معاكسا ، ألهنم يرون أن هللا تعاىل متكلم حبرف وصوت

 يشبه كالم خلقه ، وصوته ال يشبه أصواهتم .  سبحانه ال

 به نطق ما على األئمة من قبله ومن أمحد اإلسالم أئمة نص وقد :" وقال شيخ اإلسالم    
 ليس،  وصوت حبرف به تكلم كالمه  القرآن وأن،  بصوت ينادي هللا أن من والسنة الكتاب

،  وأفعاهلم أنفسهم أبصوات يقرءونه العباد وأن ، غريه وال جربيل ال،  لغريه كالما  شيء منه
 (1) .البارئ كالم  والكالم القارئ صوت العبد من املسموع فالصوت

كما ذكر رمحه هللا أن منشأ اخلطأ يف هذه املسألة هو عدم التفريق واملباينة بني اخلالق     
 (2)وصفاته واملخلوق وصفاته . 

 : وحنن مع ذلك  نذكر بعض األدلة على إثبات الكالم ابحلرف والصوت   
 من نقيضا مسع وسلم، عليه هللا صلى النيب عند قاعد جربيل بينما: قال عباس، ابن عن-1

 منه فنـزل اليوم، إال قط يفتح مل اليوم فتح السماء من ابب هذا: " فقال رأسه، فرفع فوقه،
 بنورين أبشر: وقال فسلم، اليوم، إال قط ينـزل مل األرض إىل نزل ملك هذا: فقال ملك،

 إال منهما حبرف تقرأ لن البقرة، سورة وخواتيم الكتاب، فاحتة: قبلك نيب يؤهتما مل أوتيتهما
 (3) ." أعطيته

 (4) (يُوَحى ِلَما فَاْسَتِمعْ  تكليمه تعاىل ملوسى عليه السالم فقال تعاىل :)

 (5) .فدل  هذا على انه مسع كالم هللا ، وال يسمع إال الصوت

                                                            
 (12/585( _ )584 /12) موع الفتاوىجمابن تيمية ،(1)
 (12/585) موع الفتاوىجمابن تيمية ،(2)
 /1البقرة ) آخر من اآليتني قراءة على واحلث البقرة، ُسورة وخواتيم الفاحتة، فضل اببُ  كتاب صالة املسافرين وقصرها ،  يف  رواه مسلم(3)

 (.806(برقم )554

 13سورة طه ، اآلية،(4)

 (2/93) درء تعارض العقل والنقلابن تيمية ، انظر:(5)
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 العباد، هللا حيشر: " يقول وسلم عليه هللا صلى النيب مسعت: قال أنيس بن هللا عبد عن-3
 (1) .الداين أان امللك، أان: قرب من يسمعه كما  بعد من يسمعه بصوت فيناديهم

 .وحرف  ىل بصوتصفة تكلم الرب تبارك تعافهذه األدلة كافية ملن استهدى إلثبات    
 بطالن أدلة القائلني :إن الكالم ليس حبرف وصوت .

وأما  قوهلم : يلزم من القول : ابلتعاقب احلدوث ، وأن كل حادث فهو خملوق ، فقول ال -1
يسلم هلم ، إذ هذا الكالم مبين على القياس الشمويل _ وهو الجيوز يف املطالب االهلية _ 

فإنه وإن ثبت تعاقب يف الكالم لكن ال يلزم ثبوت املساواة واملماثلة_ بدليل))أن هللا سبحانه 
اىل يتوىل احلساب بني خلقه يوم القيامة يف  حالة واحدة ، وعند كل واحد منهم أن وتع

 (2)املخاطب يف احلال هو وحده(( فثبت من هذا عدم حتقق املماثلة . 

 أما قوهلم  أهنا التكون إال مبخارج ..إخل .-2
: جماال ملنكر أو متأول ، حيث قال يدع فقد رد اإلمام أمحد على هذه الشبهة ردا قواي ، ال

"وأما قوهلم : ان الكالم اليكون اال من جوف وفم وشفتني ولسان ، أليس هللا قال 
َنا قَالََتا َكْرًها  أَوْ  َطْوًعا اْئِتَياللسماوات واألرض : )  َداُوودَ  َمعَ  َسخَّْرانَ )، وقال :  ( 3) (طَائِِعنيَ  أَتـَيـْ

، أتراها سبحت جبوف وفم ولسان وشفتني ؟واجلوارح اذا شهدت على (4) ( ُيَسبِ ْحنَ  اجْلَِبالَ 
أتراها أهنا  ( 5) الكافر ، فقالوا :"مل شهدمت علينا ، قالوا : أنطقنا هللا الذي أنطق كل شيئ "

نطقت جبوف وفم ولسان ن ولكن هللا أنطقها كيف شاء ، من غري أن يقول جبوف وال فم  
 (6) وال شفتني وال لسان ".

                                                            
 (9/141لُه)  أذن ملن إال عندهُ  الشفاعةُ  تنفعُ  وال: }تعاىل هللا قول يف كتاب التوحيد ،اببُ  أخرجه البخاري(1)
 (168)ص:   مرجع سابق(السجزي ،2)
 ( .11سورة فصلت )(3)

 ( .79سورة األنبياء )(4)

 ( .21سورة فصلت )(5)

 ( 89_88، )ص الرد على الزاندقة واجلهمية ،أمحد اإلمام(6)
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 ك هبذهالتمس مبعىن : أنه ليس من شرط املتكلم أن يكون ذا خمارج ، وبذلك بطل   
 الشبهة.

لب على  الغايفطلق تفإن القراءة  مكابرة للحس والعقلف "وأما قوله "صفة قراءة القارئ-3
القارئ  لفالقراءة فع طلقا ،موء وقد يراد هبا املفعول وهؤالء يفرقون بني القراءة واملقر  ، املصدر

 ولكنهللا ،  ي رمحهخار أهل السنة كالب واملقروء املفعول ، وهذا يوافقهم يف إطالقه بعض ،
 ،ن جهة اللغة قوة م ولهمرادهم غري مراده ، وتفسريهم غري تفسريه ، فإنه رمحه هللا كان لق
ذي متوه به كال الإلشوعلماء السنة كاإلمام أمحد وغريه أنكروا اإلطالق لدفع اإليهام وا

ه هو حركة شفتيقارئ و ال ة ، والبخاري فصل بني القراءة واملقروء ، فخص القراءة بفعلاجلهمي
صوت به ة ، وتلسنوصوته ابلقرآن ، واملقروء، الذي تتحرك به الشفتان ، وتنظق به األ
م هللا على هو كال لذياحلناجر ، الذي هو القرآن العريب املؤلف من احلروف واملعاين ، وا

 اده البخاري من املعىن حق وصواب .احلقيقة ، وما أر 
وهؤالء عندهم القراءة والتالوة هي فعل القارئ والتايل ، ويقولون : احلروف داخلة يف    

 (1) تالوة التايل وقراءة القارئ ، وهو غري املتلو املقروء.

 هللا ،بذات  م قائمء عندهفجعلوا احلروف من صفة القراءة ال من صفة املقروء ، ألن املقرو    
نة طق هبا األلسلت تنة اوهو الكالم النفسي ، والقراءة عبارة عنه ، وهي هذه احلروف العربي

 وحتفظها القلوب وختطها األيدي يف املصاحف.
 من وف إالحلر عن احلس السليم فإن العرب وكل أحد ال يعرف ا شيءمن أبعد وهذا    

ه أو خفضه ، فع صوتا ور منا هو النطق هبال من صفة املتكلم ، وفعل املتكلم إصفة الكالم ، 
حلسن ابتوصف  لتاوكتابتها ، وحفظها، وحنو ذلك مما هو فعل نفسه ، وهذه املعاين هي 

 .والقبح ، ويرتتب عليها الثواب والعقاب 

                                                            
 12/374 ,جمموع الفتاوى ابن تيمية:  نظرا(1)
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 وتنـزيله حي هللاو ته فهي وبلغها أم، أما احلروف الت قرأ هبا النيب صلى هللا عليه وسلم    
تعاىل على  د هللاعن وكالمه الذي نزل به جربيل من عنده تعاىل ، ولقد نزل هبا جربيل من

 يقة . حلقسبعة أحرف ختفيفا على األمة وتيسريا ، وكل ذلك كالمه عزوجل على ا
روف، ري احلغوحديث أم سلمة الذي ذكروه حجة عليهم ، فإن النطق ابحلروف هنا    

 ،وأداؤه هلا  حلروفه ابفقراءة النيب صلى هللا عليه وسلم الت حتكيها أم سلمة هنا هي نطق
لعاد  لو شاء التا ، واداهوهو فعله عليه السالم ، وهو خملوق ، أما احلروف الت نطق هبا ،وأ

ده من عن ملنـزلعريب اال لوضوح أدائه هلا وبيانه ،  فهي حروف كالم هللا أن يعدها أحصاها ؛
  . وهي غري خملوقة ، وهذا الفصل بني احلروف والنطق هبا بني ال خيفى

صاروا بني ها ( فا أحصاولكن القوم ضاقوا ذرعا بقول أم سلمة : )ولو شاء العاد أن يعده   
 أمرين :

صفته ،  لذي هواهللا  إما أن يثبتوا أن الذي تاله النيب صلى هللا عليه وسلم من كالم   
 . وسورا ايتأصلهم ، ألن كالم هللا عندهم ال حيد وال يعد ، وليس هو آ فيبطلوا

وإما أن يقولوا : احلروف صفة قراءة  القارئ، ورأوا هذه أوفق ملذهبهم ، فكابروا وقالوا :    
 ( 1) صفة لكالم البارئ. هي صفة لقراءة القارئ ، ال

وردونه  على ي"آخر ل  و فكون احلروف متناهية حمدودة  هلا بداية وهناية وأو "وأما قوهلم -4
 معنني:

 األول : على عدد احلروف العربية الت هي حروف املعجم .
 م ابلناس .املختو و ة الثاين : على الكالم العريب الذي بني دفت املصحف املبدوء ابلفاحت

 احلدث . قالوا :ومجيع هذا حمصور حمدود ،وهذه عالمة   
 قلنا كال ، بل كال اإليرادين ابطالن .   

                                                            
 (382-380) مرجع سابقاجلديع ،(1)
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م ال...وإمنا هوك،ب، ت،أما األول فإنه مل يقل أحد :إن كالم هللا تعاىل حروف جمردة :أ   
 مؤلف منها ، وهو أكثر من أن حيصر أو حيد ، كما الخيفى .

ن هذه أبه : ا( فجو  فإن اعرتض معرتض ابحلروف الت يف أوائل  بعض السور ، مثل )امل   
 .مؤلف ا كالمهذ، ميم ( و  ال تنطق حروفا ، وإمنا تنطق أمساء ، فتقول :) ألف ، الم

انجتة عن أصلهم الفاسد يف الكالم ، وهي عدم تعلق  وأما الثاين فهو مبين على بدعة    
كالمه تعاىل مبشيئته واختياره ،ألنه عندهم ال ينقسم وال يتجزأ وال يتبعض ، وهو خالف 

اعتقاد أهل السنة واجلماعة ، فإنه عندهم متعلق مبشيئته واختياره ، يتكلم إذا شاء مباشاء ، 
ابلناس بعض كالمه الذي ال يتناهى ، ال كل   املفتتح ابلفاحتة واملختتم –مثال -والقرآن 
 .( 1) كالمه

إال  الوا :اليكونقنها . مفا وأما القول خبلق حروف املعجم ، فلما رأوا كالم هللا العريب مؤل-5
 خملوقا ،ألن احلروف خملوقة .

 اجملردة الدعوىو  ، توقيف إىل حيتاج ومثله ، حجة عليه لديهم ليس  اإلطالق وهذا   
 االعتقاد ؟النزاع ، فكيف يقوم على أساسها  عليها يف مواطن اليعول

 والفيصل يف هذه القضية هو كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :   
 هب ويوصف به يليق ما على به هللا يوصف العباد به ويوصف به هللا يوصف ما أن هذا وأصل
 له هللا إنف والكالم لبصروا والسمع والقدرة والعلم احلياة مثل ذلك؛ من هبم يليق مبا العباد
 .وكالم وبصر ومسع وقدرة وعلم حياة

 ومسع وقدرة موعل حياة له والعبد نفسه بصوت يتكلم وهو حروف على يشتمل فكالمه   
 .نفسه بصوت يتكلم وهو حروف على يشتمل العبد وكالم وكالم، وبصر

 .الرب إىل مضافة تعترب اترة: اعتبارات ثالث هلا الصفات فهذه   
 . العبد إىل مضافة تعترب واترة 

                                                            
 (.384)ص السابقاملرجع (1)
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 .ابلعبد وال ابلرب ختتص ال مطلقة تعترب واترة 
 وال خملوق غري كله  فهذا ، ذلك وحنو هللا وكالم هللا وقدرة هللا وعلم هللا حياة: العبد قال فإذا 

 وال خملوق كله  فهذا العبد وكالم العبد وقدرة العبد علم :قال وإذا،  املخلوقني صفات مياثل
 إنه :كله  عليه يقال ال مطلق جممل فهذا والكالم والقدرة العلم :قال وإذا ،الرب صفات مياثل

 به اتصف وما خملوق غري فهو ذلك من الرب به اتصف ما بل ، خملوق غري إنه وال خملوق
 غري فصفاته اخلالق هو املوصوف كان  فإن. املوصوف تتبع فالصفة خملوق فهو ذلك من العبد

 (1) .خملوقة فصفاته. املخلوق العبد هو املوصوف كان  وإن خملوقة

قاؤه امتنع متنع باما و وأما قوهلم : أن الصوت يستحيل بقاؤه كما يستحيل بقاء احلركة ، -6
وهو منتقض  ا ،قدم عينه فهو قياس ظاهر لصفة اخلالق على صفة املخلوق ، وتكييف هل

 . شيئ وهو السميع البصري( ابلقاعدة السنية السلفية : )ليس كمثله
م هللا حبرف ون كالكبطال  هذه الوجوه أهم ما تعلقت به الكالبية واألشعرية واملاتريدية إل   

عقالء من اع الإمج وصوت ، فردوا بذلك الكتاب والسنة واعتقاد السلف واألئمة ، وخرقوا
 أهل السنة وغريهم .

ن  لصوت عرف واهم دليل على نفي احلوليس البن كالب ومن وافقه من األشاعرة وغري    
كون كالمه ه ، فيلقخبكالم هللا تعاىل ، سوى أهنم يرون أن اثبات ذلك يقتضى تشبيه هللا 

  والصوت من صفات كالم املخلوقني . يشبه كالم خلقه ، ألن احلرف
 حرفا الكالم كون  على العقالء بني منعقد يقول احلافظ أبو نصر السجزي "فاإلمجاع   

 ال وهم العقل، جمرد طريق من املعتزلة على الرد وحاولوا وأضرابه، كالب  ابن نبغ فلما وصوات،
 زعما ذلك يف الواردة ابألخبار حيتجون وال عليه، السلف كان  ما وال السنة أصول خيربون
 (2)املعتزلة...  وألزمتهم علما، توجب ال وهي آحاد أخبار أهنا منهم

                                                            
 (66_65 /12) الفتاوى ,جمموع ابن تيمية(1)
 (2/84) جمموع الفتاوى  ,ابن تيمية (2)
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 هموترك ابلسنن، ممعرفته لقلة اإللزام، هذا عند النفس وأضرابه كالب  اببن فقد ضاق   
 . العقل جمرد إىل العنان وتسليمهم قبوهلا،

 املسلم :الكافة بني املنعقد اإلمجاع وخرقوا العيان مكابرة وركبوا املعتزلة قالته ما فالتزموا   
 اجملاز على كالما  ذلك مسي وإمنا الكالم، حبقيقة ليس ذكرمتوه الذي: للمعتزلة وقالوا والكافر،

 ( 1)املتكلم".  بذات قائم معىن الكالم وحقيقة عنه، عبارة أو حكاية لكونه

بذي  ب وليسبن كالفإذا كان األمر كذلك ، وكان كالم هللا هو الكالم النفسي عند ا   
 . فما هو إذن املسموع عنده ؟  حروف وأصوات ،

جييب على هذا السؤال أبو املعني النسفي ، فيقول :"اختلف الناس يف املسموع ، حكى    
عن عبدهللا بن سعيد القطان أن املسموع هو ذات املتكلم ، ال الكالم ، وذات ذوى الصوت 

، ال الصوت ، جراي منه على أصله ، إذ شيئا من األعراض والصفات ال تعرف ابحلواس " 
 (2)عنده . 

النسفي قائال : " فعلى هذا : أن مسع كالم هللا فقد مسع ذاته ، فيكون ذاته  ويستمر   
وقد علق النسفي على ذلك بقوله : " وهذا قريب من انكار احلقائق ، الن  ،  (3)مسموعا " 

كون الصوت مسموعا حقيقة ، وهو أيضا دعوى ما يعرف بطالنه ابلبداهة ، فان هذا 
 (4)يقتضى : أن من مسع كالم هللا عرف بثبوت ذاته  حباسة السمع ، وهذا حمال " . 

 هذا هو مذهب الكالبية يف املسموع .    
،  الصواتالما و كع ليس  ذا مل يكن عند الكالبيني هلل تعاىل كالم مسموع ، وأن املسمو فإ   

 ف مسعه؟، وكي المه موسى عليه السذن الكالم الذي مسعبل هو املتكلم نفسه : فما هو إ

                                                            
 (2/85، ) املرجع السابق(1)
 (.1/332)تبصرة األدلة النسفي ،(2)

 (1/332) مرجع السابقالنسفي ,(3)
 (1/332) املرجع السابق(4)
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يه السالم وسى علع عن ملقد أجاب ابن كالب عن هذا السؤال : أبن هللا تعاىل أزال املان   
مي ، ألن  ه القدالمكن مساع كالمه بدون حرف وصوت ، وخلق له قوة أدرك هبا  الذي مينعه م

 رة عنه . العبا أو كالم هللا عند ابن كالب ال يسمع على احلقيقة ، وإمنا تسمع حكايته
يقول صاحب "معارج القبول" يف بيان مذهب الكالبية يف املسألة : "فقالت الكالبية :    
 (1)العبارة عنه " .  منا تسمع حكايته أو، وإ ه على احلقيقةيسمع كالم ال

 .يضاحه ملعىن قوله تعاىل:)....حىت يسمع كالم هللا(قال ابن كالب يف هذا املعىن عند إو    
 قال : "إن موسى عليه السالم مسع هللا متكلما بكالمه ، (2)

وليس  ( 3) "، وأن معىن قوله : )فأجره حىت يسمع كالم هللا ( : معناه "حىت يفهم كالم هللا
 . (4) معناه : حىت يسمع التالني يتلونه

موسى عليه ابن كالب والكالبية يف قصة  يخ اإلسالم ابن تيمية يف بيان رأيويقول ش   
ن هللا كلمه بال واسطة ، ابتفاق املسلمني ، أهل السنة وأهل البدعة السالم :"وأما موسى :فإ

السالم كان بينه وبني هللا واسطة يف التكليم ،  ، مل يقل أحد من املسلمني : أن موسى عليه
ال أهل السنة ، وال اجلهمية ، وال من املعتزلة ، وال الكالبية ، وال غريهم ، ولكن بينهم نزاع 

 ( 5) يف غري هذا ".

، عاىلتكالمه لموسى  السالم ومساع ويقول يف موضع آخر يف نداء هللا تعاىل موسى عليه   
  البصري( )ليس كمثله شيئ وهو السميع ":  موسى قصة"  يف قوله وكذلك يقول :"

 نودي أاتها فلما: }تعاىل وقال( 6) { فلما جاءها نودي أن بورك من يف النار ومن حوهلا }
 {العاملني رب هللا أان إين موسى اي أن الشجرة من املباركة البقعة يف األمين الوادي شاطئ من

                                                            
 (.349_1/343)معارج القبول ,  احلكمي(1)

  6 ، اآلية ، سورة التوبة(2)
 (585)ص اإلسالمينيمقاالت  األشعري،(3)
 (.1/277) نشأة الفكر الفلسفي ،نشارال (4)

 ( .6/585)جمموع الفتاوى ,  ابن تيمية(5)

 ( .8)، اآلية ، سورة النمل (6)
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: يقولون" الكالبية" يقوله كما  األزل يف النداء يكن مل جاء حني انداه إمنا أنه يف بني فهذا ( 1)
 خلق أتى ملا لكنه له مناداي يزال وال يزل مل لذاته الزم وهو األزل يف هللا بذات قائم النداء إن
 (2)األزل " .  يف موجودا كان  ملا إدراكا فيه

أن هذا الرأي يؤدي هبم اىل القول إبنكار كالم هللا تبارك  ( 3):ويرى اإلمام السكسكي 
 (4) .وتعاىل

 كالم الم هللان أن كمواحلق أن ماقاله ابن كالب والكالبية ومن وافقوهم من األشاعرة    
ية عن  ة وحكابار نفسي ، وليس حبرف وصوت ، اليتعدد وال يتبعض ، وأن ما يف القرآن ع

 قي ، وخمالف ملا عليه السلف .طكالم هللا تعاىل كالم غري من
 كالم  عن عبارة القرآن هذا أن السلف من أحد يقل مل يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية :"   
 أن عن فضال خملوق، غري أو قدمي ابلقرآن لفظي أن منهم أحد قال وال له، حكاية وال هللا

 أن من والسنة الكتاب عليه دل مبا يقولون كانوا  بل،  خملوق غري أو قدمي به صويت أن يقول
 هللا كالم  اللوحني بني وما مبدادهم ويكتبونه أبصواهتم يقرؤونه والناس،  هللا كالم  القرآن هذا

 (5) .خملوق" غري هللا وكالم

وخالصة القول : إن السلف رمحهم هللا يرون أن هللا تعاىل يتكلم بصوت يسمع ، كما    
دلت على ذلك األدلة القاطعة من الكتاب والسنة ، وأن صوته ال يشبهه أصوات خلقه ،  

                                                            
 (30سورة القصص )(1)
 (223 /6)جمموع الفتاوى ابن تيمية ،(2)
 القضاة( رواتب) وكانت تعز، يف القضاء ويل. الشافعية من مياين فقيه: السكسكي الرتميي الفضل أبو عباس، بن منصور بن (عباس3)

 من مستحقيها وتعويض بلد كل  من اجلزية جبمع وأمر تعز، غريب يف الت مدرسته يبين أن املظفر السلطان أراد فلما اليهود، جزية من تعطى
 الربهان) مساه خمتصرا األصول يف وصنف دروسه، يتلقون الناس، عليه وأقبل. بيته ولزم ذلك، بسبب نفسه عباس القاضي عزل اخلراج، مال
  هـ( 683 هـ( وتويف) 616)ولدسنة .بواشنطن الكونغرس مكتبة يف( خ - األداين أهل عقائد معرفة يف

 (268 /3) للزركلي انظر: األعالم
 ( .20_19) الربهان يف معرفة عقائد أهل األداينلسكسكي ،(4)

 (21 /3)جمموعة الرسائل واملسائل  ،ابن تيمية(5)
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كما أن ذاته ال تشبه ذواهتم ، وأن سائر كالم هللا تعاىل ليس هو املعاين فقط ، كما أنه ليس 
 ( . 1) ا هو االثنني معا حروفا فقط ، وإمن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :وفيه مطلبان ,املبحث الثالث  / هل كالم هللا معىن واحد ال يتغري 
  .تغرياملطلب األول : قول الكالبية :كالم هللا معىن واحد الي

 مي . قدم هللااملطلب الثاين : موقف أهل السنة واجلماعة من قوهلم كال
 

 
 
 

                                                            
 (244 /12)جمموع الفتاوى ابن تيمية ، (1)
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 ية :كالم هللا معىن واحد اليتغري:قول الكالباملطلب األول : 
بعد أن قرر ابن كالب أن الكالم نفسي ، قائم بذات هللا تعاىل : استلزم هذا كله منه أن    

يقول أبنه معىن واحد ، اليتبعض ، وال يتجزأ ، واليتغاير وال ينقسم اىل أقسام ، إن عرب عنه 
نية كان إجنيال ، وإن عرب عنه ابلعربية كان قرآان ، ابلعربانية كان توراة ، وإن عرب عنه ابلسراي

وامنا مسي كالم هللا عربيا : ألن الرسم الذي هو العبارة عنه وهو قراءته عريب ، فسمي عربيا 
 (1) لعلة ، وكذلك مسى عربانية لعلة وهي : أن الرسم الذي هو عبارة عنه عرباين  .

ن قرئ  أي لسات ، فبخيتلف ابختالف العباراذن : كالم هللا عند ابن كالب واحد ، الإ   
 كان قد قرئ هو كالم هللا تعاىل . 

 ن بعده . اؤوا ملذين جوهذا الرأي البن كالب قد وجد موافقة كاملة من أئمة األشاعرة ا   

                                                            
مرجع سابق ( ، ابن أيب العز ،3/377)جمموعة الرسائل واملسائل ( ، ابن تيمية ،585_584)صمقاالت االسالميني األشعري ،(1)

 ( .180)ص



66 
 

مؤيدا رأي ابن كالب يف ذلك :"إن هللا أخرب أنه أرسل كل رسول إىل  ( 1)يقول الباقالين   
قومه بلساهنم ، فأرسل موسى اىل بين اسرائيل بلسان عرباين ، فأفهم كالم هللا القدمي القائم 
ابلنفس ابلعربانية ، وبعث عيسى عليه السالم بلسان سرايين ، فأفهم قومه كالم هللا القدمي 

مدا _ صلى هللا عليه وسلم _ بلسان العرب ، فأفهم كالم هللا بلساهنم ، وكذلك بعث حم
القدمي القائم ابلنفس بلساهنم ، وأن لغة العرب غري العربانية والسراينية ، لكن الكالم القدمي 

 2القائم ابلنفس شيئ واحد ، ال خيتلف ، واليتغري ".

حلقيقي اهللا  ن الكالم، أليتعدد ،وال يتبعض  ال فكالم هللا عند ابن كالب معىن واحد ،   
 هو كالمه القدمي الذي يقول عنه أنه هو القائم بذاته تعاىل . 

كالم هللا   ارة عنه _ عبو ال يوجد فرق بني الكتب السماوية الثالثة ، ألهنا مجيعا _عند   
 تبارك وتعاىل القدمي الذي هو معىن واحد ، اليتعدد وال يتبعض . 

واجلماعة يباين كل  يمية :"بل الطوائف املنتسبون إىل السنةسالم ابن تيقول شيخ اإل   
 يف الناس سائر ابينوا فالكالبية ،به  اختصت فيما منهم سائر أهل السنة واجلماعة فيما طائفة
إن الكالم معىن واحد ، أومعان متعددة ، أربعة أومخسة ، تقوم بذات املتكلم ، هو : قوهلم

، فإن كان توراة  عنه ابلعربية كان قرآان ، وإن عرب عنه ابلعربيةإن عرب : األمر والنهي و اخلرب
 (3) ".يقله أحد من الطوائف غريهم هذا مل

ذهبه ، لكوا مه ، وسورأي ابن كالب هذا هو رأي مجهور األشاعرة حيث وافقوه ، واتبعو    
سب حبداء نوال واخلرب ، ،هي وقالوا مثل قوله بوحدة الكالم ، وجعلوا انقسامه اىل األمر ، والن

 .سه ،وهو حمل اتفاق بني الفريقني التعلق ، وليس حبسب الكالم نف

                                                            

 واملعتزلة، الرافضة على الرد يف صنف ابرعا، إماما ثقة وكان. التصانيف، صاحب األشعري الطيب بن حممد بكر أبو القاضي: (هو1)
 ثالث سنة القعدة ذي يف وقته،مات يف املالكية رائسة انتهت وإليه األمة، ولسان السنة بسيف يلقب وكان. والكرامية واجلهمية واخلوارج
 مشهودة جنازته وكانت حسن، ابنه عليه وصلى وأربعمائة

 (.383 - 379 /5) بغداد واتريخ( 193 - 190 /17) السري:انظر
 (102-101)ص  مرجع سابقالباقالين ،2

 (463_462 /3) ,منهاج السنةالنبوية ابن تيمية(3)
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ال أن هذا التعلق أزىل عند األشعري ، وحادث عند ابن كالب وأصحابه ، وهذا هو إ   
الفرق الوحيد بني املذهبني يف مسألة كالم هللا ، وان توافقا يف أن االنقسام اىل األقسام 

 (1)حبسب التعلق . 

اختلف األشاعرة مع ابن كالب يف اتصاف كالمه تعاىل هبذه األمور يف األزل ، إذن:    
حيث ذهب ابن كالب اىل أن كالم هللا تعاىل واحد ، "اليتصف ابألمر والنهي واخلرب يف 

 ( 2) األزل ، حلدوث هذه األمور ، وقدم الكالم النفسي" .

    
األشعرية خالفا البن كالب إىل أن كالم هللا بينما ذهب األشعري ومن تبعه من أئمة    

 (3) تعاىل يتصف ابألمر والنهي واخلرب يف األزل .

األزل إىل األقسام : األشاعرة _ إىل انقسامه يف :"وذهب بعضهم _أي لبياضيايقول    
اخلمسة ، كما يف املواقف وغريه ، وخالفا لإلمام عبدهللا بن سعيد القطان ، حيث ذهب إىل 

األزل واحد ، وليس متصفا بشيء من تلك اخلمسة ، وامنا يصري أحدها فيما اليزال ،  أنه يف
فهي ليست أنواعا حقيقية للكالم ، حىت يرد أن اجلنس ال يوجد إال يف ضمن شيء من 

أنواعه ، بل هو أنواع اعتبارية حتصل فيه بسبب تعلقها ابألشياء ، فجاز أن يوجد جنسها 
 (4)بدوهنا ومعها أيضا " . 

ىل األمر اقسامه أأن ذن : يرى ابن كالب أن كالم هللا معىن واحد ، ال تكثر فيه ، و إ   
لكالم ، يقية لحق ألقسام أقساماذ ليست هذه اي واخلرب ليس حبسب ذات الكالم ، إوالنه

أمرا  هنكو فال يتصف ب ،منا هي أقسام اعتبارية حبسب التعلقات احلادثة حبدوث املتعلقات وإ
 ال عند وجود املخاطبني . وخربا وحنو ذلك من أقسام الكالم إوهنيا 

                                                            
 (1/267النشار ،نشأة الفكر )(1)
 (.2/300) طبقات الشافعيةالسبكي ، (2)

 ( .1/267) املرجع السابقالنشار ، (3)

 ( .149م )ص2007،حتقيق أمحد فريدي   ط، )دارالكتب العلمية ،لبنان( إشارات املرامالبياضي ،كمال الدين أمحد ، (4)
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  فابن كالب بذلك ينكر أن يكون هللا يف األزل آمرا وانهيا وخمربا .
واخلرب  ملأموراوجود  والذي دفعه اىل  ذلك نفي العبث عنه تعاىل ، وذلك أن األمر قبل   

 قبل وجود املخاطب سفه وعبث ، اليليق ابهلل . 
الشهرستاين عن اخلالف بني ابن كالب واألشعري يف هذه املسألة :"قالت األشعرية يقول    

ه أمرا ىل أن كالم الباري يف األزل اليتصف بكونشيخنا الكاليب عبدهللا بن سعيد إ : ذهب
ذا أبدع ني واستجماعهم شرائط التكليف ، فإال عند وجود املخاطبوهنيا وخربا واستخبارا ، إ

مهم كالمه على قضية أمر وموجب زجر أو مقتضى خرب اتصف عند ذلك هللا العباد وأفه
هبذه األحكام ، فهي عنده من صفات األفعال مبثابة اتصاف الباري تعاىل فيما ال يزال 

بكونه خالقا ورازقا ، فهو يف نفسه كالم لنفسه أمر وهني وخرب وخطاب وتكليم ال لنفسه بل 
منا يقول كالمه يف األزل يتصف بكونه خربا ،ألان لو إسبة اىل املخاطب  وحال تعلقه ، و ابلن

مل نصفه بذلك خرج الكالم عن أقسامه ، وألن اخلرب ال يستدعي خماطبا ، فان الرب تعاىل 
خمرب مل يزل عن ذاته ،وصفاته ، وعما سيكون من أفعاله ، وعما سيكلف عباده ابألوامر 

ي تعاىل مل يزل متصفا  بكونه أمرا وهنيا والنواهي ، وعند أيب احلسن األشعري : كالم البار 
 (1)وخربا ، فاملعدوم على أصله مأمور ابألمر األزيل على تقدير الوجود". 

كما أشار البغدادي اىل ذلك يف   (2) وأشار اجلويين اىل املسلكني املذكورين يف االرشاد،   
 (3) أصول الدين .

ضهم ترب بع ، واعاخلالف بني اإلمامنيهكذا عرض علماء األشاعرة هذين املسلكني يف    
 . املسلك األول _ وهومسلك ابن كالب _ هو املشهور من مذهب أيب احلسن

                                                            

 (304_303)ص , هناية اإلقدامالشهرستاين (1)
 ( .121_119هـ )ص1369  ،)مكتبة اخلاجني ( اإلرشاد اجلويين ،(2)
 (108)ص أصول الدينالبغدادي،(3)
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 ، : " ولئن سلكنا ماذكره بعض األصحاب من أن الكالم قضية واحدة ( 1)قال اآلمدي   
 واستكماله شرائط، إال عند وجود املخاطب  وخربا واستخبارواليتصف بكونه أمرا وهنيا 

 (2) اخلطاب زال الشغب واندفع اإلشكال" .

ما ذهب  يف كل وهمفقكالب ، ووا  ويف غري هذا اخلالف قد اتبع األشعري واألشاعرة ابنَ    
 ليه يف مسألة كالم هللا تعاىل .إ

 

 مي .قد املطلب الثاين : موقف أهل السنة واجلماعة من قوهلم كالم هللا

كالتوراة ،تبه املنزلة ك  :اىله تعومن كلمات وهي ابقية التنفد ،تعاىل ال هناية هلا ، كلمات هللا     
لم هبا دم ، والت كآم هبا  كلوكلماته الت خيلق هبا اخللق ، وكلماته الت،واإلجنيل ،والقرآن ، 

 ،مه كالعض  اة بمتجزئ ، فالتور  وحممدا صلى هللا عليه وسلم ، فكالمه متبعضموسى ، 
 وكلمات . ،وهو أبعاض وأجزاء وسور وآايت والقرآن ،واإلجنيل كذلك ،

 .الشرع العقل و لدى الكافة ، دل عليها احلس و ومجيع هذا من املسلمات املعلومة    
ن أل لسلف ؛من وافقه ال يتفق مع مذهب اإليه ابن كالب و  ذهب ريب أن ما وال   

وذلك أمر  اخلرب ، ومنه السلف رمحهم هللا يرون أن كالم هللا أنواع ، فمنه األمر والنهي ،
 واضح من واقع كالم هللا تعاىل .

أما قول ابن كالب واألشاعرة من أن كالم هللا تعاىل معىن واحد ، يتصف به تعاىل أزال    
وأبدا ، اليتعدد وال يتبعض : فإنه واضح البطالن ، معلوم الفساد ابالضطرار ، إذ الزمه : أن 

                                                            

 من آبمد ولد. اآلمدي الدين سيف احلسن، أبو ،( وهم وهو(( التغليب)) األعالم ويف) الثعليب سامل بن حممد بن علي أيب بن علي (هو1)
 الشافعي فضالن بن القاسم أاب صحب. القراءات هبا وقرأ بغداد قدم. الشافعي املذهب إىل حتول مث حنبليا كان.  ابحث أصويل. بكر داير
 سنة ولد. ابلرباعة السالم عبد بن العز له شهد. والعقليات والفلسفة الفقه وأصول الدين أصول علم يف وتفنن. اخلالف علم يف وبرع

 ( .هـ 631) سنة بدمشق وتويف(  هـ 551)
 (( .لباباأل لباب)) و الكالم؛ علم يف(( األفكار أبكار)) و ؛(( األحكام أصول يف اإلحكام: ))تصانيفه من
 [130 ـ 129/  5 للسبكي الشافعية وطبقات ؛153/  5 للزركلي األعالم]
 (104: ص) غاية املرام يف علم الكالم, (اآلمدي2)
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ئر كتب هللا وكالمه هو :ذلك املعىن الواحد الذي معىن القرآن كله والتوراة واإلجنيل وسا
 (1) { َسِبياًل  َوَساءَ  فَاِحَشةً  َكانَ   ِإنَّهُ  الز انَ  تـَْقَربُوا َواَل }اليتعدد وال يتبعض ، وأن معىن قوله تعاىل 

ومعىن آية الكرسي هو معىن آية الدين ، ومعىن سورة ،  (2) {الصَّاَلةَ  َوأَِقيُموا} هومعىن قوله : 
 (3) .{َوَتبَّ  هَلَب   َأيب  َيَدا تـَبَّتْ } :معىن  اإلخالص هو

 ةوأن معىن آي ،ن بعض والصحيح أن القرآن وإن كان كله كالم هللا ،إال أن بعضه أفضل م   
  الكرسي ليس معىن آية الدين ،

فكيف مبعاين كالم هللا  . {َوَتبَّ  هَلَب   َأيب  َيَدا تـَبَّتْ }معىن  (4) {  َأَحد   اّللَُّ  ُهوَ  ُقلْ }وال معىن 
 كله يف الكتب املنـزلة ، وخطابه ملالئكته وحسابه لعباده يوم القيامة وغري ذلك من كالمه .

وشرح ذلك حيتاج اىل بيان : أن الكالم له نسبتان : نسبة املتكلم به ، ونسبة اىل املتكلم (5)
{  َأَحد   اّللَُّ  ُهوَ  ُقلْ }ن إفيه فالقرآن يتفاضل ابعتبار النسبتني وابعتبار نفسه أيضا ، ف

 . {َوَتبَّ  هَلَب   َأيب  َيَدا تـَبَّتْ }و
 

كالمها كالم هللا تعاىل ، ومها مشرتكان من هذه اجلهة ، لكنهما متفاضالن من جهة املتكلم 
فيه ، املخرب عنه ، فاآلايت األوىل كالم هللا وخربه الذي خيرب به عن نفسه ، وصفته الت 
يصف هبا نفسه ، كالمه الذي يتكلم به عن نفسه تعاىل ،واآلايت الثانية كالم هللا الذي 

ه عن بعض خلقه ، وخيرب به ، ويصف به حاله ، ومها يف هذه اجلهة متفاضالن يتكلم ب
 (6)حبسب تفاصيل املعىن املقصود ابلكالمني . 

                                                            
 32سورة اإلسراء،اآلية ،(1)

 43سورة البقرة ،اآلية ،(2)

 1سورة املسد ، اآلية ،(3)

 1سورة اإلخالص،اآلية،(4)

 ( .3/353،377) جمموعة الرسائل واملسائلابن تيمية ، (5)

الدكتور مصطفى حلمي، منهج علماء احلديث والسنة يف اصول الدين ( ، نقال عن : 57، )صجواب أهل العلم واالميانابن تيمية ، (6)
 ( .169_168)ص
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زعمته  اويف احلقيقة : أن هذه العقيدة الت اختذها ابن كالب وأتباعه كانت مبثابة رد فعل مل   
النفاة املعطلة  تزلة واجلهمية ؛جلهمية أبن القرآن خملوق حمدث ، إذ كانت املعاملعتزلة وا

للصفات يف عصر ابن كالب يقولون هبذا الكالم كما هو معلوم مشهور ، فظن ابن كالب 
ومن وافقه أن دفع هذا القول والرد عليه يقتضى االعتقاد أبن كالم هللا تعاىل معىن واحد قائم 

هللا بعضه أفضل من بعض ،  ومجهورها القائلني أبن كالم  بذاته ، وبذلك خالفوا سلف األمة
كما بني ذلك الكتاب والسنة وآاثر الصحابة والتابعني ، من غري خالف يعرف يف ذلك 

 (1) عنهم .

يقول شيخ االسالم ابن تيمية : "ليس من طوائف املسلمني من أنكر أن هللا يتكلم      
 (2) بصوت إال ابن كالب ومن اتبعه".

بن كالب ا إال ملسلمنيول من طوائف املسلمني وال غري اويقول أيضا :"..مل يقل هذا الق   
 .معىن واحداً  وهذا القول يتضمن أن تكون املعاين املتنوعة،ومن اتبعه

إن املعاين الت للحروف ميكن اجتماعها يف زمن واحد ، كان أقرب إىل املعقول من  : ولوقال
ر بطالن كالم ابن كالب من وذكر ابن تيمية رمحه هللا يف موضع آخ (3) كوهنا معىن واحد".

جهة العقل والنقل ، حيث قال : "وهذا الكالم فاسد ابلعقل الصريح والنقل الصحيح فإن 
يكون معىن التوراة  املعىن الواحد ال يكون هو األمر بكل مأمور واخلرب عن كل خمرب وال

إذا عرب عن ذلك الكالم ابلعربية صار قرآان وإذا عرب : واإلجنيل والقرآن واحدا وهم يقولون
وهذا غلط فإن التوراة يعرب عنها ابلعربية ومعانيها ليست هي معاين ، عنه ابلعربية صار توراة 

 (4) .القرآن والقرآن يعرب عنه ابلعربية وليست معانيه هي معاين التوراة"

                                                            
 ( .168( ، نقال عن كتاب الدكتور مصطفى حلمي املذكور )ص53_52)ص ,جواب أهل العلم واالميانابن تيمية (1)

 (528 /6) جمموع الفتاوىابن تيمية ،(2)
 (113 /4) درء تعارض العقل والنقلابن تيمية ،(3)
 (424 /8) جمموع الفتاوىابن تيمية ،(4)
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كالبية:"وكلما أتمل اإلنسان هذا القول وقال شارح العقيدة الطحاوية يف بيان فساد قول ال   
أن التوراة واإلجنيل والزبور والقرآن : واحلق. تبني له فساده ، وعلم أنه خمالف لكالم السلف 

من كالم هللا حقيقة ، وكالم هللا تعاىل ال يتناهى ، فإنه مل يزل يتكلم مبا شاء إذا شاء كيف 
 قـَْبلَ  اْلَبْحرُ  لََنِفدَ  َريبِ   ِلَكِلَماتِ  ِمَداًدا اْلَبْحرُ  انَ كَ   َلوْ  ُقلْ } : قال تعاىل. شاء ،واليزال كذلك

َفدَ  َأنْ  َنا َوَلوْ  َريبِ   َكِلَماتُ   تـَنـْ َا َوَلوْ }: وقال تعاىل.(1) { َمَدًدا مبِْثِلهِ  ِجئـْ  َشَجَرة   ِمنْ  اأْلَْرضِ  يف  أمنَّ
َعةُ  بـَْعِدهِ  ِمنْ  مَيُدُّهُ  َواْلَبْحرُ  أَْقاَلم    .(2) {اّللَِّ  َكِلَماتُ   نَِفَدتْ  َما َأحْبُر   َسبـْ

 (3) ابأللسنة مكتوب يف املصاحف". كالم هللا حمفوظ يف الصدور مقروءو 

أما قول ابن كالب أبن كالم هللا ال يتبعض : فان هذا قول مردود أيضا، ألن موسى عليه    
ع موسى عليه السالم السالم حني مسع كالم هللا تعاىل _ ما تقدم أن ابن كالب يرى : مسا 

حني مسع كالم هللا فهم كالم هللا كله أو بعضه ؟ فيس له اال أحد جوابني : اما أن يكون فهم 
 (4)بعضه ، واذا قال فهم بعضه فقد تبعض كالم هللا تعاىل . 

 .المها من كيقول شارح الطحاوية :"وكذلك كل من كلمه هللا أو أنزل إليه شيئ   
 .(5) [30: البقرة{ ] َخِليَفةً  اأْلَْرضِ  يف  َجاِعل   ِإين ِ } : للمالئكةوملا قال تعاىل 

: هل هذا مجيع كالمه أوبعضه ؟فإن قال: وأمثال ذلك. (6) {  آِلَدمَ  اْسُجُدوا} وملاقال هلم   
 (7) ".بعضه ، فقد اعرتف بتعدده: إنه مجيعه ، فهذا مكابرة ،وإن قال

ن ما ارتضاه ابن كالب من القول أبن كالم هللا تعاىل إوخالصة القول يف هذه املسألة :    
معىن واحد قدمي ، اليتعدد وال يتبعض ، غري منطقي ، وال ينسجم مع الواقع ، وال مع الوحي 
الذي نراه اترة ينهى  وأخرى أيمر ، ومرة ينادي ، وكل نوع من هذه األنواع اليشبه اآلخر ، 

                                                            
 109 سورة الكهف،اآلية،(1)

 27سورة لقمان،اآلية،(2)

 (190 /1)مرجع سابق ابن أيب العز ،(3)
 ( .6/223) املرجع السابق, ابن تيمية(4)

 30سورة البقرة، اآلية،(5)

 34سورة البقرة، اآلية ،(6)

 (198 /1) شرح الطحاويةابن أيب العز ،(7)
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لف عنه ، ولو كان األمر كما قال ملا كان مثة حاجة اىل تفسري كالم هللا تعاىل يف تلك بل خيت
األسفار الضخمة ، الت هي مثرة جهد كبري بذله علماء هذه األمة ، بينوا فيها ما أراده هللا 

 تبارك وتعاىل حني أمر ، وما أراده حني هنى ، ليكون املسلم على بصرية من مقاصد التشريع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املبحث الرابع /هل  كالم هللا  قدمي وفيه مطلبان .
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 املطلب األول : قول الكالبية :كالم هللا قدمي .

 مي . قدم هللااملطلب الثاين : موقف أهل السنة واجلماعة من قوهلم كال
 
 
 
 
 
 
 

 :املطلب األول : قول الكالبية :كالم هللا قدمي 
روف من احل املؤلف كالب من قام به الكالم ، وكان الكالمملا كان املتكلم عند ابن     

المه كىل أن  إب واألصوات حاداث ، ويستحيل قيام احلوادث بذاته تعاىل : ذهب ابن كال
متصف  وقرر أن هللا درته ،وق قائم بذاته تعاىل ، قدمي ، اليتعلق مبشيئة هللا تعاىل تعاىل معىن

 ه، قائم به ،ات ذاتصف ذات هللا تعاىل ، وأن صفة منابلكالم أزال ، إذ أن الكالم مالزم ل
لوه أزال عن لزم خ االقدمي بقدمه ، موجود بوجوده ، فال جيوز أن يكون شيئ منه حاداث ، و 

 الكمال ،وهذا نقص يستحيل يف حق هللا عزوجل . 
نه يقول ابن كالب يف بيان ذلك :" أن هللا سبحانه مل يزل متكلماً وأن كالم هللا سبحا   

صفة له قائمة به وأنه قدمي بكالم هو أن كالمه قائم به كما أن العلم قائم به والقدرة قائمة به 
 (1) وهوقدمي بعلمه وقدرته".

وقال ابن القيم اجلوزية :"الكالبية يرون  أن القرآن معىن قائم ابلنفس اليتعلق ابلقدرة    
 (1)واملشيئة ،وأنه الزم لذات الرب كلزوم احلياة. 

                                                            
 (584: ص) مقاالت اإلسالميني، األشعري(1)
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ون يتجاوز بله القبل ان ابن كالب أول من أعلن أبن القرآن قدمي ، وقد كان السلف    
 لفاظ والألالابلنسبة ل ،القول أبن القرآن كالم غري خملوق، دون أن يتعرضوا للمسألة القدم 

آن الب أبن القر ابن ك علناملعاين ، بل وقفوا عند "القرآن كالم هللا غري خملوق ". اىل أن أ
 مث تبعه على ذلك األشعري . قدمي ،

ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية:"فان أول من عرف عنه أنه قال بقدم القرآن يف االسالم    
 (2)أبو حممد عبدهللا بن سعيد بن كالب ، واتبعه على ذلك طوائف ". 

ويرى شيخ االسالم أن "الكالبية واألشاعرة إمنا قالوا هذا ملوافقتهم املعتزلة على صحة     
دليل حدوث األجسام ، فلزمهم أن يقولوا ما ال خيلوا عن احلوادث ، مث قالوا : وما تقوم به 
احلوادث ال خيلوا منها ، إىل أن قال : فلزم من هذا : أن الباري التقوم به احلوادث ، لكونه 

خيلوا عنه وعن ضده ، وماال خيلوا  ال ادث مل خيل منها ، ألن القابل للشيءقامت به احلو  لو
 (3)عن احلوادث فهو حادث المتناع حوادث ال أول هلا "

وكثري من املتأخــريـن من أصحاب مالك والشافعي وأمحد وأيب حنيفة وافقوا ابن كالب    
 (4) على هذا األصل .

ن منعوا أن يكو كالم و قدم البلقيام الصفات االختيارية ابهلل ، فقالوا  وهذا مبين على نفيهم   
 هللا يتكلم إذاشاء مىت شاء.

 مي .قد املطلب الثاين : موقف أهل السنة واجلماعة من قوهلم كالم هللا

دم أو ملوسى  آلهللاكالم   مذهب أهل السنة واجلماعة إن هللا مل يزل متكلما إذا شاء ، وأن   
 خلقه وجميئه سى قبلمو  كة ، كل يف وقت تكليمه ومناداته ، أي أنه تعاىل مل ينادأو للمالئ

 عند الشجرة ، وإن كانت صفة الكالم أزلية،

                                                                                                                                                                          
 (376 /1) معارج القبول بشرح سلم الوصولاحلكمي ،(1)
 (3/369) منهاج السنةابن تيمية ،(2)
 نشأة الفكر الفلسفي( ، النشار ،1/343) مرجع سابق( ، واحلكمي 2/78( ،)39_1/38) ,مرجع سابقانظر :ابن تيمية (3)

 ( .3/410) جمموعة الرسائل واملسائلابن تيمية ،(4)
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 :وقد بىن أهل السنة مذهبهم على مقدمتني   
 .على أن األمور االختيارية تقوم ابهلل -
َلوَْكاَن اْلَبْحُر ِمَداداً ِلَكِلَماتِ َريبِ  لََنِفَد ُقْل : }وعلى أن كالم هللا ال هناية له كما قال تعاىل -

َنا مبِْثِلِه َمَدداً  َفَد َكِلَماُت َريبِ  َوَلْو ِجئـْ َا يف اأْلَْرِض ِمْن : }وقوله( 1){اْلَبْحُر قـَْبَل َأْن تـَنـْ َوَلْو أمنَّ
َعُة َأحْبُر   ُه ِمْن بـَْعِدِه َسبـْ  . (3( )2){ َمانَِفَدْت َكِلَماُت اّللَّ َشَجَرة  أَْقالم  َواْلَبْحُر مَيُدُّ

 
أن  – توضيحا ملذهبهم،ومتيزاً له عن مذهب الكالبية واألشعريةومن اتبعهم – وقدذكرالسلف

هللا يوصف ابلسكوت ، وأنه إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت ، وكان من أشهر ما وقع يف 
 ،  (4)المذتهذلك قصة ابن خزمية مع الكالبية وكان ممن اعتنق مذهبه بعض ت

: إىل هذه القصة يف مناقب أمحد بن حنبل ، ومما قاله فيها ( 5)أبوإمساعيل األنصاري وأشار   
، مث قال بعد ذكره  (6) "اليتكلم بعد ما تكلم ، فيكون كالمه حاداث: وجاءت طائفة فقالت"

، فلم يزل  ( 7)فطار لتلك الفتنة ذلك اإلمام أبو بكر: "خزمية من هؤالء نملوقف أيب بكر ب

                                                            
 109سورة الكهف، اآلية ،(1)

 27سورة لقمان،اآلية،  )2(
 ( 2/98) منهاج السنةابن تيمية ،  ((3
 ( .177-6/169) ،وجمموع الفتاوى( 83-78 ،10-2/9) ابن تيمية ،درء التعارض(4)

 .عصره يف خراسان شيخ: إمساعيل أبو اهلروي، األنصاري علي بن حممد بن هللا (عبد5)
. إليها اعياد للسن ة رامظه. واألنساب تأريخابل عارفا للحديث، حافظا اللغة، يف ابرعا كان.  األنصاري أيوب أيب ذرية من. احلنابلة كبار  من

 خالفك، عمن سكتا يل يقال لكن مذهبك، عن ارجع يل يقال ال مرات، مخس السيف على عرضت: " يقول ومسع وأوذي امتحن
 ـه 396)ولد لدجم يف"  حنبل بن أمحد اإلمام سرية"  و"  ط - السائرين منازل"  و السنة، يف"  األربعني" كتبه  من! " أسكت ال: فأقول

 (هـ 481) وتويف(
 (489 /10) بشار ت اإلسالم اتريخ( 122 /4) للزركلي األعالم: انظر

 ( .77-2/76)ابن تيمية ،درءالتعارض(6)

 رحل. بنيسابور ووفاته مولده. ابحلديث عاملا جمتهدا، فقيها كان.  عصره يف نيسابور إمام: بكر أبو السلمي، خزمية بن إسحاق بن (حممد7)
(  ط - الرب صفة وإثبات التوحيد) كتاب  منها 140 على مصنفاته تزيد. األئمة إبمام السبكي ولقبه ومصر، واجلزيرة والشام العراق إىل

 زالت وما األعظمي مصطفى الدكتور حققها منه، جملدات ثالثة( ط - خزمية ابن صحيح) املسمى( املختصر خمتصر) و وصغري، كبري
 ( هـ 311 - 223( )ببريوت اإلسالمي املكتب مطبوعات يف كما) آخرين جملدين يف وتقع للنشر هتيأ بقيته

 (29 /6) للزركلي انظر: األعالم
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يصيح بتشويهها ، ويصنف يف ردها كأنه منذر جيش ، حىت دون يف الدفاتر ، ومتكن يف 
إن هللا متكلم ، إن شاء هللا تكلم وإن شاء : السرائر ولقن يف الكتاتيب،ونقض يف احملاريب

 ".سكت ، فجزى هللا ذلك اإلمام وأولئك النفر الغر عن نصرةدينه وتوقري نبيه خريا

، ومن  شعريةية واألالتنصيص على ألفاظ واضحة البيان يف خمالفة مذهب الكالب ويالحظ   
 ووحيه الم هللاقرآن كالذي أقول به إن ال: "- كماقصته مع الكالبية  – ذلك قول ابن خزمية
 وتنـزيله غري خملوق ، 

 
 يتكلم بعد إن هللا ال  :إن القرآن شيئاً منه ، ومن وحيه وتنـزيله خملوق ، أو يقول : ومن قال 

 . (1) "فهو عندي جهمي يستتاب ، فإن اتبو إالضربت عنقه...  ما كان يتكلم به يف األزل

زعم بعض جهلة هؤالء الذين نبغوا يف سنتنا هذه أن : "وذكر عن ابن خزمية أيضاً أنه قال   
 . (2)... "  هللا ال يكرر الكالم فهم اليفهمون كتاب هللا

بية واألشاعرة نفي مايقوم ابهلل من الصفات االختيارية بناء على وهلذا ملا كان مذهب الكال
إن هللا يتكلم إذا شاء مىت شاء كالما قائما : ، ومن مث منعوا أن يقال (3) نفي حلول احلوادث

  به ، وإنه يتكلم شيئاً بعد شيء 

 :أجاهبم شيخ اإلسالم بقوله   
ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع قلنا من أنكر هذا قبلكم من السلف واألئمة ؟ "

 (2) ... " (1) صريح العقل ، وهوقول الزم جلميع الطائف

                                                            
 (6/170) وجمموع الفتاوى،( 2/79),درءالتعارض ابن تيمية(1)
 (6/171) وجمموع الفتاوى،( 2/79)درءالتعارض: السابقني نفس املرجعني(2)
 احلوادث حلول املتكلمون نفى وقد السنة واليف الكتاب يف له وجود ال وهوتعبري املتكلمون أحدثها الت املسائل من احلوادث حلول(3)

 دون وقت يف هبا يتصف فإنه الكالم أو االستواء أو كالنزول  مبشيئته متعلقة تكون بصفة اإلله يتصف عندما حيصل أن وهو تعاىل بذاته
 بذاته حيل أنه مبعىن ليس ولكن احلوادث حبلول يقولون السلف أن حني يف  ابهلل يليق ال ذلك أن واعتربوا ذلك املتكلمون أنكر ،وقد وقت

حتقيق  والصفات األمساء ،كتابابن تيمية : انظر ، قبل من له يكن مل متجدد وصف وينكرون أن حيصل له خملوقاته من شئ املقدسة
 (1/122)هـ  1308)دار الكتب العلمية ،بريوت (، 1مصطفى عبد القادر ،ط
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هب ابن تيمية رمحه هللا إىل أن الصحابة والتابعني وأئمة املسلمني قالوا : أن القرآن كالم وي   
هللا ليس مبخلوق ولكنهم مل يقولوا ما قاله ابن كالب ومن اتبعه أنه قدمي ، لزم لذات هللا وأبن 

هلم هللا اليتكلم مبشيئته وقدرته  ، فهذا القول حمدث ، أحدثه ابن كالب ، وأما السلف فقو 
أنه مل يزل متكلما ، وأنه يتكلم مبشيئته وقدرته ، ومن هنا نرى أن السلف رفضوا القول أبن 
القرآن قدمي ، واندوا فقط أبنه غري خملوق ، وأن هللا تعاىل يتكلم مبشيئته وقدرته، ولكن ابن  

كالب على عكس ذلك ، وخالف السلف ، وقرر أن القرآن قدمي ، وأنه صفة الزمة لذات 
 .(3) تعاىل ، اليتعلق مبشيئته وقدرته ،وصفة منفصلة عنه ،فهو قدمي هللا

 يقول الدكتور مصطفى حلمي :    
"ووجه اخلطأ يف أتويل ابن كالب ومن وافقه ظنه أنه الميكن رد قول اجلهمية يف القرآن إال 

قال  إن هللا تعاىل مل يتكلم مبشيئته وقدرته ، وال كلم موسى حني أاته ، وال : إذا قيل 
اسجدوا آلدم بعد أن خلقه ، وال يغضب على أحد بعد أن يكفر به ، وال يرضى : للمالئكة

عنه بعد أن يطيعه ، وال حيبه بعد أن يتقرب إليه ابلنوافل ، وال يتكلم بكالم بعد كالم ، 
 (4) .فتكون كلماته ال هناية هلا"

 ار .أشد اإلنكوقد أنكر أئمة السلف على ابن كالب وأتباعه هذا القول    
يقول شيخ االسالم ابن تيمية :" وهذا األصل هو مما أنكره اإلمام أمحد على ابن كالب    

وأصحابه حىت على احلارث احملاسيب مع جاللة قدر احلارث ، وأمر أمحد هبجره وهجر 
احذروا من حارث ، اآلفة كلها من حارث ، فمات احلارث وماصلى عليه : الكالبية ، وقال

قليل بسبب حتذير اإلمام أمحد عنه ، مع أن فيه من العلم والدين ما هو أفضل من  إالنفر
عامة من وافق ابن كالب على هذا األصل ، وقد قيل أن احلارث رجع عن ذلك وأقر أبن هللا 
                                                                                                                                                                          

كما صرح بذلك الرازي نفسه،حيث ذكر أن القول حبلول احلوادث الزم جلميع الطوائف ومنهم األشاعرة ، انظر تصرحيه بذلك واعرتافه (1)
 (111-2/106) درء التعارض 1(6/170) وجمموع الفتاوى،( 79به يف املطالب العالية)

 (2/298) السنة منهاج, ابن تيمية(2)
 ( .1/274) نشأة الفكر الفلسفي( ،النشار،182_ 2/181) منهاج السنة,  ابن تيمية(3)

 (170: ص) حلمي ،مصطفى ،منهج علماء احلديث والسنة يف أصول الدين(4)
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التعرف ملذهب التصوف ، أبو بكر حممد بن : يتكلم بصوت كما حكى عنه ذلك صاحب
 (2) .( 1)إسحاق الكالابذي"

جدا ،  كثرية  – على وفق مذهب السلف – والنصوص الدالة على إثبات صفةالكالم هلل   
 :بل إن فيها أن هللا قد يوصف ابلسكوت ، ومن هذه األدلة

فـََلمَّا َجاَءَها نُوِدَي أَنـُْبورَِك َمنْ يف النَّاِر َوَمْن َحْوهَلَا َوُسْبَحاَن اّللَِّ : }قوله تعاىل -1
ِ اْلَعاَلِمنيَ  اَأاَتَها نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اأْلَمْيَِن يف اْلبـُْقَعِة اْلُمَبارََكِة ِمَن : }وقوله(3)  {َرب  فـََلمَّ

ُ َربُّ اْلَعاَلِمني ِإْذ *  َهْل َأاَتَك َحِديُث ُموَسى: }وقوله( 4) { الشََّجَرِة َأْن اَي ُموَسى ِإين ِ َأاَن اّللَّ
اَأاَتَها نُوِدَي اَيُموَسى: }وقال( 5) {ُمَقدَِّس طُوىً اَنَداُه َربُُّه اِبْلَواِد الْ   اإلسالم شيخ ، قال( 6) {فـََلمَّ

 فيها وملا ذلك، قبل يناد ومل نودي، حينئذ أنه على دليل هذا ويف: "النصوص هذه على معلقا
 . (7) "الظرف معىن من

ُتُم اْلُمْرَسِلنيَ َويـَْوَم يـَُناِديِهْم فـَيَـُقوُل َماَذا : }ومن ذلك قوله تعاىل -2 َويـَْوَم يـَُناِديِهْم } ،(8){ َأَجبـْ
ُتْم تـَْزُعُمونَ  فإنه وقت النداء بظرف حمدود ، فدل على أن (9) {فـَيَـُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئيَ الَِّذيَن ُكنـْ

النداء يقع يف ذلك احلني دون غريه من الظروف، وجعل الظرف للنداء اليسمع النداء إال 
 . (10) "فيه

                                                            

 .خبارى أهل من. احلديث حفاظ من: بكر أبو البخاري، الكالابذي يعقوب بن إبراهيم بن (هو: حممد1)
(  هـ 380تويف سنة ) " ط - تصوفال أهل ملذهب التعرف"  و"  حديثا 592 فيه مجع األخبار، مبعاين ويعرف"  خ - الفوائد حبر"  له

 (295 /5) للزركلي انظر: األعالم
 (74 /3) جمموعةالرسائل واملسائلابن تيمية ،(2)
 8النمل،اآلية،سورة (3)

 30سورة القصص، اآلية ،(4)

   16-15 سورةالنازعات،اآلية،(5)

 11سورةطه،اآلية،(6)

 ( .12/131)جمموع الفتاوى ابن تيمية ،(7)

 65سورةالقصص،اآلية،(8)

 74سورةالقصص،اآلية،(9)

 (12/131) ابن تيمية ,املرجع السابق(10)
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: وقوله(1) {َخِليَفةً  اأْلَْرضِ  يف  َجاِعل   لِْلَمالِئَكِةِإين ِ  رَبُّكَ  َوِإْذقَالَ : }تعاىل قوله هذا ومثل" -3
 (2){ آِلَدمَ  اْسُجُدوا لِْلَمالِئَكةِ  َوِإْذقـُْلَنا}

 ممن وافقه ومن الكالبية فإن ، معني بوقت الرب أقوال بعض توقيت فيه مما ذلك وأمثال 
  لذاته الزم املعني لكالما بل ، وقدرته مبشيئته اليتكلم إنه: يقولون األربعة األئمة أصحاب

  . (3) "لذاته احلياة كلزوم

وهذه النصوص واضحة الداللة يف الرد عليهم ، ألنه إذا كانت دالة على أن هللا تكلم ابلكالم 
يقال أن مل يزل املذكور ، يف ذلك الوقت ، فكيف يقال إنه كان أزليا أبداي ، وهل ميكن أن 

 .(5) (4) {اَينُوُح اْهِبْط ِبَسالم  ِمنَّا} ،{ اْسُجُدواآِلَدمَ } ،{ اَيُموَسى ِإين ِ َأاَناّللَُّ } واليزال قائالً 

ملا صلى  – صلى هللا عليه وسلم – قول النيب : األحاديث يف ذلك فكثرية ، منها  أما -4
الليلة ؟ ، قالوا هللا ورسوله أعلم ،قال  أتدرون ماذا قال ربكم" هبم صالة الصبح ابحلديبية

إذاقضى األمر يف السماء ، ضربت " ،وحديث.." (6) أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر
 قال للذي:املالئكة أبجنحتهاخضعاان لقوله،كالسلسلة على صفوان،فإذافزع عن قلوهبم قالوا

 أهل مسع ابلوحي تكلم إذا: "صراحة أكثر آخر لفظ ، ويف(7) ... " الكبري العلي وهو احلق
 ، (8) "..الصفا على السلسلة كجر  السماء

                                                            
 30سورةالبقرة،اآلية،(1)

 34سورة البقرة،اآلية،(2)

 (12/131)مرجع السابقابن تيمية , (3)
 4سورةهود،اآلية،(4)

 (105-3/104) منهاج السنةابن تيمية،(5)
 ابب اإلميان، كتاب  ومسلم، ،( 2/333) الفتح( 846) ورقمه سلم إذا الناس اإلمام يستقبل ابب األذان، كتاب  البخاري :عليه متفق(6)

 ( .71) ورقمه ابلنؤ، مطران قال من كفر  بيان

 حىت) ابب سبأ، وسورة( 8/380) الفتح( 4701) ورقمه ،( السمع اسرتق من إال) ابب احلج، سورة التفسري، كتاب  البخاري، رواه(7)
 (8/8/537) الفتح( 4800) ورقمه( قلوهبم عن فزع إذا

 وال) ابب ،التوحيد كتاب - موقوفا تعليق، والبخاري الدعاس، ت -( 4738) ورقمه القرآن، يف ابب السنة, كتاب - داود أبو رواه(8)
 األلباين صححه وقد( [ 353-5/352) التعليق يف حجر ابن ووصله( ]453-13/452) الفتح( له أذن ملن غال عنده الشفاعة تنفع

 ال فإنه...  صحيحه يف البخاري علقه ولذلك املرفوع، من أصح كان  وإن واملوقوف: "وقال( 1293) رقم الصحيحة األحاديث سلسلة يف
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 خلق هلم هللا كالم  من املقصود أبن والسنة هذه النصوص من الكتاب مثل يفسرون فكيف   
 مثل للنصوص وحتريف أتويل ذلك إن شك ؟ ، وال(1) القدمي الكالم به يسمعون مل إدراك
 .هؤالء من يوافقهم ومن النفاة أوهلا الت الصفات بقية أتويل

 حالل، فهو كتابه  يف هللا أحل ما: "حديث فمنها السكوت، ذكر فيها الت األحاديث أما 5
 فرض هللا إن: "وحديث : "وحديث(2) ... " عفو فهو عنه سكت وما حرام، فهو حرم وما

  تنتهكوها، فال أشياء وحرم تعتدوها فال حدودا وحد تضيعوها، فال فرائض

 .(3) "عنها تبحثوا فال نسيان غري بكم رمحة أشياء عن وسكت

 يوصف هللا أن واإلمجاع ابلسنة فثبت: "األحاديث هذه على معلقا اإلسالم شيخ قال   
 كما  وإعالمه، الكالم إظهار عن واترة التكلم، عن اترة يكون السكوت لكن. ابلسكوت

 ماذا والقراءة التكبري بني سكوتك أرأيتك: هللا رسول اي: "هريرة أيب عن الصحيحني يف قال
 ... "  واملغرب املشرق بني ابعدت كما  خطاايي، وبني بيين ابعد اللهم: أقول قال تقول؟

                                                                                                                                                                          

...  والرتمذي البخاري أخرجه حنوه مرفوعا هريرة أيب حديث من شاهد وله سيما ال ظاهر، هو كما  الرأي قبل من يقال ال ألنه املرفوع؛ يعل
 (3/283) الصحيحة سلسلة" 

 (6/180) جمموع الفتاوى: انظر(1)
( 2855 ،2231 ،123) رقم - األستار كشف  والبزار، الذهيب، ووافقه اإلسناد لصحيح وقا( 2/375) احلاكم الدرداء رواه عن أيب(2)
 يف والطرباين البزار رواه( : 1/171) أيضا وقال ،"ثقات ورجال البزار رواه( "7/55) الزوائد جممع يف اهليثمي وقال صاحل، إسناده وقال ،

 اللباس، كتاب  الرتمذي، فرواه سلمان، حديث من أما ،( 22) رقم املرام غاية يف األلباين وحسنه. موثقون ورجال حسن، وإسناده الكبري
 واحلاكم ،( 10/12) والبيهقي ،( 3367) رقم - األطعمة يف ماجه وابن - عطوة ت -( 1726) ورقمه الفراء، ليس يف جاء ما ابب

 البن والكامل ،( 693) الرتمجة رقم ،( 2/174) - الربمجي هارون ابن سيف ترمجة يف - الكبري الضعفاء يف والعقيلي ،( 4/115)
 وهو وضعفه، سلمان، على وقفه - الرتمذي عنه نقل كما  للبخاري تبعا - األلباين رجح وقد( . 3/1267) - الرتمجة نفس يف - عدى

 (17:ص) املرام غاية: انظر - عنه يغين فذال قبله كالذي  املعىن يف
 بلفظ -( 4/115) واحلاكم ،( 13-10/12) والبيهقي املغين، التعليق مع( 184-4/183) الرضاع، ابب آخر - الدارقطين رواه(3)

 ت( 111) رقم الصغري يف الطرباين روه أحدمها: الدرداء أيب حديث من شاهدان وله..اخلشين ثعلبه أيب حديث من وغريهم - أشياء وترك
 ونسب مرتوك، وهو حوشب بن أصرم وفيه والصغري األوسط يف الطرباين رواه( "1/171) الزوائد جممع يف اهليثمي عنه وقال شكور حممد

 هنشل إسناده ويف املغىن التعليق مع( 298-4/297) - فيه حديث آخر - والذابئح الصيد كتاب  الدارقطين رواه والثاين". الوضع إىل
 .كذاب  وهو
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 حال يف يقول أنه فأخربه تقول؟ ماذا وسأله ساكت، أنه أخربه فقد إىل آخراحلديث ،(1)
 .واإلعالن اجلهر عن سكوته أي سكوته،

 كما  متكلم إنه: يقول من قول على تصح ال السكوت، يف املعروفان املعنيان هذان لكن   
 القدمي، كالمه  ليسمعوا إدراكا هلم خيلق وإمنا بشيء، عباده خطاب عند يتكلم ال عامل، إنه

          ومن واألشعري، كالب  ابن قول هو كما  وحروف، معىن أو جمرد، معىن هو: قيل سواء
 مينعوا أن إما فهؤالء وغريهم، احلنبلية من والصوفية احلديث وأهل الفقهاء من بذلك قال

 للخلق إدراك خلق بعدم ويفسروه لفظه يطلقوا أو - قوهلم من املشهور وهو - السكوت
 (2) ... " ابلوحي هللا تكلم إذا: قوله مثل تبهرهم، والنصوص القدمي، الكالم به يسمعون

 ِإالَّ  ُيَكلِ َمُه اّللَُّ  َأنْ  لَِبَشر   َكانَ   َوَما: }تعاىل قوله يف كما  وتكليمه إحيائه بني فرق تعاىل وهللا
 تكليم وكذا ، وغريها،(3) {إبِِْذنِِه َماَيَشاءُ  فـَُيوِحيَ  َرُسوالً  يـُْرِسلَ  أَوْ  ِحَجاب   َورَاءِ  ِمنْ  أَوْ  َوْحياً 
 .(4) تعاىل جهته من تكليم جتدد على تدل وكلها النصوص، من ذلك وغري القيامة، يوم عباده

موضع آخر : "وأما ما أحدثه ابن كالب ومن اتبعه من القول بقدم شيء منه وقال يف    
إمامعىن واحد ، وإما حروف ،أو حروف وأصوات معينة يقرتن بعضها ببعض أزال : معني

وأبدا ، فهي أقوال حمدثة بعد حدوث القول خبلق القرآن ، وفيها من الفساد شرعا وعقال 
هو خملوق من اجلهمية واملعتزلة ، : وا فساد قول من قالمايطول وصفه ، لكن القائلني هبا بين

فكان يف كالم كل طائفة من هؤالء من الفائدة بيان فساد قول الطائفة األخرى الصحة قوهلا 
 (5) .؛ إذ األقوال املخالفة للحق كلها ابطلة"

 وبعد هذا نقول :

                                                            
 ومواضع املساجد كتاب  ومسلم،( 2/227) الفتح( 744) ورقمه التكبري، بعد يقول ما ابب األذان، كتاب  البخاري،: عليه متفق(1)

 ( .598) ورقمه والقراءة، اإلحرام تكبرية بني يقال ما ابب الصالة،

 ( .13/131) ،( 180-6/179)الفتاوى جمموع: وانظر(2)

 51سورة الشورى،اآلية ،(3)

 ( .129-4/128)درءالتعارض: انظر(4)

 (306_305 /1) منهاج السنةالنبويةابن تيمية ،(5)
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بكماله  لالئقةكمال االيعتقد السلف يف كالم هللا تعاىل : أن هللا عزوجل متصف بصفات    
لصفة  أن اعىنوجالله ، ومن بني هذه الصفات ما هو قدمي النوع ، حادث اآلحاد ، مب

ته  تقوم مبشيئية التيار القدمية ، ولكن حتدث يف ذات هللا تعاىل آحادها ، مثل صفاته االخت
ض ، غ، والبواحلب  ل ،وقدرته ، كالكالم والرضى والسخط ، واجمليـئ ، واالتيان ، والنـزو 

 والرمحة ، والغضب وغري ذلك .
 صفة اثبتة له، فال ذا شاءومعىن ذلك أنه تعاىل اليزال متكلما اذا شاء ، واليزال رحيما ا   

ة ، اده فهي حادثأما آحو ،  يف األزل ، وهي متعلقة مبشيئته واختياره ، فكالم هللا قدمي النوع
 ف شاء اء وكي شكلم سبحانه وتعاىل مىتأي حتدث مىت شاء هللا ، وكيف شاء هللا ، فيت

 (1) واذا شاء .

فصفة الكالم عند السلف : صفة فعل وصفة ذات معا ، أما عند الكالبية واألشاعرة    
 (2)صفة ذات فقط ، وعند املعتزلة صفة فعل فقط . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 ( .181_180)ص  شرح العقيدة الطحاوية( ،ابن أيب العز، 12/372( ، )6/292) جمموع الفتاوىابن تيمية،(1)

 ( .6/219) وجمموع الفتاوى( ، 3/437) جمموعة الرسائل واملسائلابن تيمية ،(2)
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 خامتة
 

فإنين أمحد هللا سبحانه وتعاىل على ما أمدين به من عون وتوفيق يف إعداد وبعد هذا العمل   
 هذا البحث ،وأسأله سبحانه أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي ، 
 وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .

 
 وكتبه حممدأمني عبداحلميد أبوالقاسم 
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 ويشمل على : الفهارس
 فهرس اآلايت القرآنية 

 فهرس األحاديث واآلاثر 
 فهرس األعالم 

 فهرس املراجع واملصادر 
 فهرس املوضوعات 
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 فهرس اآلايت

 الصفحة اسم السورة اآلية م

 2 3املائدة : اآلية  )اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم ..( 1

ُ ُموَسى  2  14 164النساء : اآلية َتْكِليًما...()وََكلََّم اّللَّ

 14 253البقرة:اآلية  )تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بـَْعَضُهْم ...( 3

 14 8اجملادلة : اآلية  )َويـَُقوُلوَن يف أَنـُْفِسِهْم...( 4

 14 13امللك : اآلية )َوَأِسرُّوا قـَْوَلُكْم أَِو اْجَهُروا..( 5

 42 106النحل: اآلية  ِمْن بـَْعِد...()َمْن َكَفَر اِبّللَِّ  6

 42 1املنافقون: اآلية )ِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن...( 7

 42 78يوسف:اآلية )فَأَسرََّها يُوُسُف يف نـَْفِسِه...( 8

 47 250األعراف:اآلية )َواذُْكْر َربََّك يف...( 9

 48 7طه: اآلية )َوِإْن جَتَْهْر اِبْلَقْوِل...( 10

 48 41آل عمران:اآلية )آيـَُتَك َأالَّ ُتَكلِ َم النَّاَس...( 11

ميَاِن...( 12  42 106النحل:اآلية )َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئن  اِبإْلِ

 54 109الكهف:اآلية )ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا...( 13

 55 7إبراهيم:اآلية )َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسول...( 14

ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو احلَْي .(( 1)امل ) 15  55 4_1آلعمران:اآلية اّللَّ
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 55 6التوبة:اآلية )َوِإْن َأَحد  ِمَن اْلُمْشرِِكنَي...( 16

 57 13طه:اآلية فَاْسَتِمْع ِلَما يُوَحى 17

 57 11فصلت:اآلية اْئِتَيا َطْوًعا أَْو َكْرًها 18

 58 79األنبياء:اآلية َسخَّْراَن َمَع َداُووَد اجْلَِبالَ  19

 71 32اإلسراء:اآلية َواَل تـَْقَربُوا الز انَ  20

 71 43البقرة:اآلية وأقيموا الصالة 21

 71 1املسد:اآلية )تبت يدا أيب هلب..(. 22

 71 1اإلخالص:اآلية )قل هو هللا أحد..( 23

 73 27لقمان:اآلية ولو أمنا يف األرض من شجرة 24

خليفة إين جاعل يف األرض 25  74 30البقرة:اآلية 

 74 34البقرة:اآلية اسجدوا آلدم 26

 81 9النمل:اآلية فـََلمَّا َجاَءَها نُوِدَي َأنْ  27

 81 30القصص:اآلية فـََلمَّا َأاَتَها نُوِدَي ِمْن َشاِطئِ  28

 81 62القصص:اآلية َويـَْوَم يـَُناِديِهْم فـَيَـُقولُ  29

اّللَُّ اَي ُموَسى ِإين ِ َأاَن  30  82 30القصص:اآلية 

 82 48هود:اآلية اَي نُوُح اْهِبْط ِبَسالم  ِمنَّا  31

 84 51الشورى:اآلية َوَما َكاَن لَِبَشر  َأْن ُيَكلِ َمُه اّللَُّ  32

 56 6التوبة:اآلية حىت يسمع كالم هللا 33
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 فهرس األحاديث

 الصفحة طرف احلديث أو األثر
 2 تضلوا ما متسكتم ........ (())تركت فيكم أمرين، لن 

 14 ((احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم ...))
 20 ....())إن قلوب بين آدم كلها بني إصبعني من أصابع

 42 ))الندم توبة((
 42 ))اي معشر من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه ال ...((

 43 معه...())يقول هللا تعاىل: أان عند ظن عبدي يب، وأان 
 44 ))إن صالتنا هذه  ال يصلح  فيها شيء من كالم الناس((

 44 ))إن هللا جتاوز ألمت عما حدثت به أنفسها، ما مل تتكلم...((
 44 ))وما حدثت به أنفسها((

 56 ))هذا ابب من السماء فتح اليوم مل يفتح قط إال اليوم...(
 57 يسمعه ....(())" حيشر هللا العباد، فيناديهم بصوت 

 82 ))أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟، قالوا هللا ورسوله أعلم...((
 82 ))إذا قضى األمر يف السماء، ضربت املالئكة أبجنحتها....((
 82 ))إذا تكلم ابلوحي مسع أهل السماء كجر السلسلة على...((
 83 ))ما أحل هللا يف كتابه فهو حالل، وما حرم فهو حرام، ... ((
 83 ))إن هللا فرض فرائض فال تضيعوها، وحد حدودا فال .....((
 83 ))اي رسول هللا: أرأيتك سكوتك بني التكبري والقراءة  ...((
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 فهرس األعالم

 رقم الصفحة إسم العامل م
 76 ابن القيم 1
 79 ابن تيمية 2
 78 ابن خزمية  3
 43 ابن فارس 4
 52 ابن كالب 5
 43 مالكابن  6
 43 ابن هشام 7
 53 أبو احلسن األشعري 8
 80 أبو بكر حممد بن إسحاق الكالابذي 9

 78 أبوإمساعيل األنصاري 10
 29 أمحد بن حنبل 11
 70 اآلمدي 12
 69 البياضي 13
 40 اجلرجاين 14
 70 اجلويين 15
 25 داود الظاهري 16
 28 الرازي 17
 29 السجزي 18
 64 السكسكي 19
 69 الشهرستاين 20
 18 القالنسي 21
 19 املاتريدي 22
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 25 احملاسيب 23
 17 املقدسي 24
 2 النسفي 25
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 فهرس املراجع م

 كتاب هللا العزيز"القرآن الكرمي" 
 م.1986هـ( الطبعة السابعة، دار العلم للماليني، بريوت 1396)األعالم: للزركلي )ت 1
األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: لأللباين، الطبعة الثانية، مكتبة  )سلسلة 2

 هـ( .1407املعارف الرايض )
)سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء يف األمة: لأللباين، الطبعة الثالثة،  3

 هـ( .1406املكتبة اإلسالمية عمان ومكتبة املعارف الرايض، )
 هـ( حتقيق وترقيم حممد فؤاد عبد الباقي.275ماجه: لإلمام ابن ماجه )ت)سنن ابن  4
هـ( تعليق حممد حمي الدين عبد 275)سنن أيب داود: لإلمام أيب داود السجستاين )ت 5

 احلميد، دار الكتب العلمية، بريوت.
الطبعة هـ( ويف ذيله اجلوهر النقي، 458)سنن البيهقي: السنن الكربى: لإلمام البيهقي )ت 6

   هـ( .1347األوىل: صورة عن طبعة حيدر أابد ابهلند )
هـ( حتقيق وشرح أمحد شاكر ومن معه، دار إحياء 297)سنن الرتمذي: لإلمام الرتمذي )ت 7

 الرتاث العريب.
هـ( عناية حممد أمحد دمهان، دار إحياء السنة 255)سنن الدارمي: لإلمام الدارمي )ت 8

 العلمية، بريوت.النبوية، دار الكتب 
هـ( معه شرح السيوطي وحاشية السندي، املكتبة 303)سنن النسائي: لإلمام النسائي )ت 9

 العلمية، بريوت.
هـ( انظر: اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان 354)صحيح ابن حبان: البن حبان )ت 10

 للفارسي من هذا الثبت.
املطبوع مع فتح الباري، ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي هـ( 256)صحيح البخاري: لإلمام البخاري )ت 11

 وإشراف حمب الدين اخلطيب وتعليق ابن ابز، دار املعرفة، بريوت.
)صحيح اجلامع الصغري وزايدته "الفتح الكبري": لأللباين، أشرف على طبعه زهري الشاويش، الطبعة  12

 هـ( .1406الثانية، املكتب اإلسالمي )
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هـ( املطبوع مع شرح النووي، الطبعة الثانية، دار إحياء الرتاث 261لإلمام مسلم )ت )صحيح مسلم: 13

 هـ(  1392العريب، بريوت )
 هـ( عامل الكتب، بريوت، دار الباز مكة املكرمة..756)املواقف يف علم الكالم: لإلجيي )ت

إحسان عباس، دار صادر، هـ( حتقيق د. 681)وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: البن خلكان )ت 14
 بريوت.

هـ( حتقيق د. إحسان عباس، دار 681)وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: البن خلكان )ت 15
 صادر، بريوت.

 –ابن أيب يعلى ،أبواحلسني ، طبقات احلنابلة، احملقق: حممد حامد الفقي )دار املعرفة  16
 بريوت(

أيوب، اجتماع اجليوش اإلسالمية ،حتقيق: عواد عبد هللا ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن  17
 م1988هـ / 1408الرايض(  –) مطابع الفرزدق التجارية 1املعتق، ط

،حتقيق : رضا معطي، اإلابنة الكربى البن بطةابن َبطَّة، أبو عبد هللا عبيد هللا بن حممد،  18
محد التوجيري ) دار الراية للنشر وعثمان األثيويب، ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النصر، و 

 (216 /5) والتوزيع، الرايض(
، )املكتب اإلسالمي،  5ابن تيمية ، أمحد بن عبداحلليم  ، شرح حديث النـزول ، ط 19

 م1977هـ/1397بريوت، لبنان( 
 1ابن تيمية ، أمحد بن عبداحلليم ، التسعينية ، حتقيق /حممد بن إبراهيم العجالن ، ط 20

 م1999هـ/ 1420املعارف ، الرايض( )مكتبة 
ابن تيمية ، أمحد بن عبداحلليم ، جمموعة الرسائل واملسائل ،علق عليه: السيد حممد رشيد  21

 رضا ،) جلنة الرتاث العريب(
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ، ،جمموع الفتاوى ، حتقيق : عبد الرمحن بن حممد بن قاسم  22

 (،4/155م )1995هـ/ 1416املصحف الشريف( )جممع امللك فهد لطباعة
ابن تيمية ،أمحد بن عبداحلليم ، منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية ،حتقيق حممد رشاد  23

 م1986 -هـ  1406سعود اإلسالمية(، )جامعة اإلمام حممد بن 1سامل: ،ط
)جامعة اإلمام  1د. حممد رشاد سامل طابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، االستقامة ،احملقق:  24
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 هـ1403املدينة املنورة(  -حممد بن سعود 
 

 5ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، اإلميان ، حتقيق د/ حممد انصر الدين األلباين، ط 25
 م1996هـ/1416)املكتب اإلسالمي، عمان ، األردن ( ، 

ل والنقل ،حتقيق: الدكتور حممد رشاد سامل ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، درء تعارض العق 26
 م   1991 -هـ  1411)جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية( 2ط

ابن رجب ، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد، جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا  27
 ،)بريوت :مطبعة مؤسسة7من جوامع الكلم،حتقيق : شعيب األرانؤوط و إبراهيم ابجس ط

 م(2001 -هـ 1422الرسالة، 
ابن عساكر، ثقة الدين، أبو القاسم علي بن احلسن، تبيني كذب املفرتي فيما نسب إىل  28

 م1984-هـ1404بريوت(  –،) دار الكتاب العريب 3اإلمام أيب احلسن األشعري، ط
)دار إحياء 1شريي،طابن كثري ، أبو الفداء إمساعيل بن عمر، البداية والنهاية،حتقيق: علي  29

 (348 /10م ) 1988 -، هـ 1408الرتاث العريب( ،
أيب العز، صدر الدين حممد بن عالء الدين ، شرح العقيدة الطحاوية، حتقيق : شعيب  30

 -هـ 1417بريوت( -)مؤسسة الرسالة 10عبد هللا بن احملسن الرتكي ط  -األرنؤوط 
 م1997

إمساعيل ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ، عىن األشعري ، أبو احلسن علي بن  31
 -هـ  1400)دار فرانز شتايز، مبدينة فيسبادن )أملانيا( 3بتصحيحه:هلموت ريرت ط

 م 1980
األصبهاين ، إمساعيل بن حممد، احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة، احملقق:  32

 -هـ 1419السعودية / الرايض(،  -لراية )دار ا2حممد بن ربيع بن هادي عمري املدخلي،ط
 (1/352م )1999

الباقالين ،أبو بكربن الطيب  ،اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به ،حتقيق :حممد زاهد  33
 (.109-101م )ص2000  -هـ 1421)املكتبة األزهرية ( 2الكوثري ،ط 

-هـ1346استانبول(–)مطبعة الدولة 1البغدادي ، عبد القاهر بن طاهر، أصول الدين ،ط  34
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 م.1928
البغدادي، أبو بكر أمحد بن علي،اتريخ بغداد،دراسة وحتقيق: مصطفى عبد القادر عطا  35

 هـ 1417بريوت( ،  –)دار الكتب العلمية 1ط
البياضي ،كمال الدين أمحد بن حسن ، إشارات املرام،حتقيق أمحد فريدي   ط، )دارالكتب  36

 .2007ان( العلمية ،لبن
-)دار اإلمام مالك  2اجلديع ، عبد هللا يوسف ، العقيدة السلفية يف كالم رب الربية ،ط 37

 م1995-هـ 1416الرايض ( 
 اجلرجاين، السيد الشريف على بن حممد، شرح املواقف حتقيق/ أمحد املهدي  38
 هـ 1369اجلويين،كتاب االرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد، مكتبة اخلاجني  39
احلكمي، حافظ بن أمحد بن علي، معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول،  40

 م 1990 -هـ  1410الدمام( –) دار ابن القيم 1احملقق : عمر بن حممود أبو عمر، ط
)دار الكتب العلمية 1والصفات، حتقيق مصطفى عبد القادر ،طابن تيمية ،كتاب األمساء 

 هـ 1308،بريوت (، 
-)الدار السلفية 1احلوايل ، سفر بن عبد الرمحن  ، منهج األشاعرة يف العقيدة ،ط  41

 م  .1986-هـ 1407الكويت( 

 –الراية )دار 1اخلالل ، أبو بكر أمحد بن حممد، السنة، احملقق: د. عطية الزهراين، ط 42
 (.5/129م، )1989 -هـ 1410( الرايض

) 2الدارمي، أبو سعيد عثمان بن سعيد ،الرد على اجلهمية، احملقق: بدر بن عبد هللا البدر ط 43
 م:1995 -هـ 1416الكويت(  –دار ابن األثري 

، )مؤسسة  3الذهيب ، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد ،سري أعالم النبالء، ط 44
م( حتقيق: جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب  1985هـ /  1405الرسالة، 

 األرانؤوط
) دار املعرفة 1الذهيب ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حتقيق: علي حممد البجاوي ط 45

 م 1963 -هـ  1382لبنان( ، –للطباعة والنشر، بريوت 
س التقديس،أبو عبد هللا حممد بن عمر،حتقيق امحد حجازي السقا،)مكتبة الكليات األزهرية الرازي ،أسا 46

 م.1986-هـ 1406القاهرة ( –
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السبكي ،اتج الدين عبد الوهاب ،طبقات الشافعية الكربى ،احملقق: د. حممود حممد  47
 ) هجر للطباعة والنشر والتوزيع( 2الطناحي د. عبد الفتاح حممد احللو ط

 هـ1413
السجزي ، عبيد هللا بن سعيد بن حامت ،رسالة السجزي إىل أهل زبيد يف الرد على من أنكر  48

)اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة(  2احلرف والصوت، احملقق: حممد اب كرمي اب عبد هللا ،ط
 م2002-هـ1423

احملقق: مصطفى عبد السلمي النيسابوري ،حممد بن احلسني بن حممد، طبقات الصوفية،  49
 م1998هـ 1419بريوت (  -)دار الكتب العلمية 1القادر عطا، ط

 الشهرستاين ، أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي،امللل والنحل ،)مؤسسة احلليب( 50
صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، ابب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا صلى هللا  51

 .1، رقم احلديث 1/3عليه و سلم، 
)دار اخللفاء 1الطربي ،حممد بن جرير ، صريح السنة، احملقق: بدر يوسف املعتوق ط 52

 (19-18هـ ،)ص 1405الكويت(  –للكتاب اإلسالمي 
الطربي، حممد بن جرير، التبصري يف معامل الدين، احملقق: علي بن عبد العزيز بن علي  53

 .م1996 -هـ  1416)دار العاصمة(  1الشبل، ط 
. نظم التناثر من احلديث التواتر. بريوت: دار الكتب   1983الكتاين، جعفر احلسيين.  54

  1العلمية، ط
) دار الكندي ، دار 2احملاسيب ، احلارث بن أسد ،فهم القرآن ومعانيه ،حسني القوتلي ،ط 55

 هـ1398بريوت (،  -الفكر 
)دار الكتب العلمية 4هللا ،حتقيق عبدالقادر عطا ،طاحملاسيب ،أبوعبدهللا احلارث بن أسد ،الرعاية حلقوق  56

 لبنان (–بريوت –
املستدرك على الصحيحني: أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن  57

 1411بريوت(  –)دار الكتب العلمية 1احلكم الضيب الطهماين، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط
– 1990. 

 املقدسي ، املطهر بن طاهر املقدسي، البدء والتاريخ، )مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد( 58
املوصلي ، حممد بن حممد ، خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة،حتقيق: سيد  59
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 م(2001 -هـ 1422مصر ،-) دار احلديث ،القاهرة1إبراهيم،ط 
بن مالك، تعليق: حممد فؤاد عبد الباقي) دار إحياء موطأ اإلمام مالك، مالك بن أنس  60

 م. 1985 -هـ  1406لبنان( ، –الرتاث العريب، بريوت 
القاهرة ( –)دار املعارف 9النشار ،علي سامي ،نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم ، ط 61

(1/271. ) 
 2واجلماعة ،ط يسري ،حممد ،طريق اهلداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة 62

 م(2006 -هـ1427)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس املوضوعات 
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